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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    

 
 
Apresentamos aos Pastores, Líderes de NEF’s, e à todos do Rebanho 
sem Fronteiras da MASF o Volume I do nosso Compendio de 
Estudos Bíblicos, com esboços de Sermões e Estudos Bíblicos 
especialmente preparados para serem ministrados em NEFS, Escola 
de Líderes, Redes e Cultos Evangelísticos e de Libertação. 
O Volume I do referido Compendio representa uma coleção das 
melhores ministrações do nosso Apóstolo Dr. Thomé Eliziário 
Tavares Filho, que iniciou sua trajetória desde 1976, sendo Pastor da 
Igreja Batista em Vila Santa Tereza, na cidade do Rio de Janeiro, 
vindo depois para Manaus, onde na década dos anos 80 foi Pastor da 
Igreja Batista Monte Horebe, coordenador do Programa de Missões 
Urbanas na Grande Manaus, quando se implantou dezenas de 
Igrejas. Na mesma década desenvolveu atividades administrativas e 
ministeriais como Secretário Executivo e Presidente da Convenção 
Batista do Amazonas, desenvolvendo um Projeto de Implantação de 
Igrejas nos chamados Polos Missionários em São Gabriel da 
Cachoeira, na região do Alto Rio Negro; em Tabatinga na região do 
Alto Solimões; em Carauari na região do Rio Juruá, em Tefé na região 
do Médio Solimões; em Manicoré na região do Rio Madeira; e 
também coordenou vários Projetos Missionários de conquista de 
territórios, sempre em convênio com Convenções norte-americanas 
de Kentuck, Oklahoma, Texas, Missouri, Alabama, Arkansas e Kansas, 
e com a Missão Cristã sem Limites atuou  na construção de dezenas 
de templos em Manaus e nesse imenso vale verde. Nosso Apóstolo 
também desempenhou lideranças interdenominacionais, chegando à 
Presidência da AEVB Associação Evangélica Brasileira na Região 
Amazônica, e por várias gestões foi presidente da OMEAM – Ordem 
dos Ministros Evangélicos do Amazonas, quando coordenou vários 
Congressos. 
Os estudos aqui lançados ao público são inerentes dessa brilhante 
trajetória e desse avivamento para conquista de territórios, para 
colheita de almas e de investimento em uma nova liderança 
restaurada a partir dos novos convertidos, e que hoje são Líderes, 
Pastores e Obreiros dessa grande Seara. 
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Lição 1Lição 1Lição 1Lição 1    
    

A PorçãoA PorçãoA PorçãoA Porção    dobrada do dobrada do dobrada do dobrada do Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo    
    
II Reis 2: 9 II Reis 2: 9 II Reis 2: 9 II Reis 2: 9 E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o 
que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Elizeu: 
Peço-te que me toques por herança, e que me dê porção dobrada do porção dobrada do porção dobrada do porção dobrada do 
teu Espírito.teu Espírito.teu Espírito.teu Espírito.    
    
A experiência quantitativa com DeusA experiência quantitativa com DeusA experiência quantitativa com DeusA experiência quantitativa com Deus    
    

• Efésios 5:18Efésios 5:18Efésios 5:18Efésios 5:18 E não vos embriagueis com vinho em que há 
devassidão, mas encheimas encheimas encheimas enchei----vos do Espírito Santo.vos do Espírito Santo.vos do Espírito Santo.vos do Espírito Santo. 

    
• Efésios 3:19Efésios 3:19Efésios 3:19Efésios 3:19 E conhecer o amor de Cristo que excede todo o 

entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de cheios de toda a plenitude de cheios de toda a plenitude de cheios de toda a plenitude de 
Deus.Deus.Deus.Deus.    

    
• Ezequiel cap. 37Ezequiel cap. 37Ezequiel cap. 37Ezequiel cap. 37 O vale de ossos secosossos secosossos secosossos secos; 

    
• Ezequiel cap. 47Ezequiel cap. 47Ezequiel cap. 47Ezequiel cap. 47 A torrente das águasA torrente das águasA torrente das águasA torrente das águas purificadoras; 

    
• I Tessalonicenses 5:19I Tessalonicenses 5:19I Tessalonicenses 5:19I Tessalonicenses 5:19 Não apagueis o Espírito Santo.  

    
Os resultados da porção Os resultados da porção Os resultados da porção Os resultados da porção dobrada do Espírito Santodobrada do Espírito Santodobrada do Espírito Santodobrada do Espírito Santo    
Poder de domínio, autoridade e de vitória sobre o pecado, sobre o 
mundo, sobre os inimigos, e principalmente sobre as tentações do 
Diabo; de tomar posse de todas as promessas que Deus nos deu 
através de Jesus Cristo. Unção dobrada é a garantia da presença 
poderosa do próprio Deus conosco. 
    
A unção do Espírito Santo na Antiga AliançaA unção do Espírito Santo na Antiga AliançaA unção do Espírito Santo na Antiga AliançaA unção do Espírito Santo na Antiga Aliança    
 
Um privilégio de Reis, profetas e sacerdotes; 
    
A unção poderosa do Espírito Santo na vida do Profeta EliasA unção poderosa do Espírito Santo na vida do Profeta EliasA unção poderosa do Espírito Santo na vida do Profeta EliasA unção poderosa do Espírito Santo na vida do Profeta Elias    
 

• O Profeta do Fogo; 
 

• I Reis 17:1 Viveu na época do Rei Acabe, e enfrentou uma das 
piores crises do povo Israelita com a assolação da fome, da 
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seca, e da fúria de Satanás através de Jezabel e os profetas de 
Baal.  

 
• I Reis 17: 2-7 Durante a grande seca, por determinação de 

Deus, se refugiou junto ao ribeiro do Queribe, e quando secou a 
fonte, foi sustentado por alimentos trazidos através de corvos; 

 
• I Reis 17:8-12 Em Sarepta, cidade castigada pela fome, 

encontra uma viúva, onde multiplica a última provisão de 
farinha e azeite, até que passe a fome. 

 
• I Reis 17:17-14 O filho da viúva de Sarepta morre de fome, e 

Elias ora no poder do Espírito Santo e ressuscita o menino; 
 

• I Reis 18:20-38 Elias desafia os Profetas de Baal para uma 
prova de fogo; 

 
• V26-29 o fracasso dos falsos profetas; 

 
• V30-38 No altar erguido por Elias, o fogo desce do céu e 

consome a lenha e o sacrifício; 
 

• V40. Os profetas de Baal são destruídos; 
 

• I Reis 18:41-46 Elias ora pelo fim da seca, e finalmente chove. 
 

• II Reis 2:1-11 Sua unção é tão poderosa que é levado aos céus 
num redemoinho 

 
• Mat. 17:3 No Monte da Transfiguração, ele aparece em 

conversa com Cristo juntamente com Moisés. 
 
Elizeu, um servo do Senhor humilde, agricultor, ora pedindo uma Elizeu, um servo do Senhor humilde, agricultor, ora pedindo uma Elizeu, um servo do Senhor humilde, agricultor, ora pedindo uma Elizeu, um servo do Senhor humilde, agricultor, ora pedindo uma 
porção dobrada do Espírito Santo. Se inspirando na vida do profeta porção dobrada do Espírito Santo. Se inspirando na vida do profeta porção dobrada do Espírito Santo. Se inspirando na vida do profeta porção dobrada do Espírito Santo. Se inspirando na vida do profeta 
ElElElElias. Queria de Deus a unção que estava sob a vida do Profeta Elias.ias. Queria de Deus a unção que estava sob a vida do Profeta Elias.ias. Queria de Deus a unção que estava sob a vida do Profeta Elias.ias. Queria de Deus a unção que estava sob a vida do Profeta Elias.    
    
O Espírito Santo se comunica com os seus santosO Espírito Santo se comunica com os seus santosO Espírito Santo se comunica com os seus santosO Espírito Santo se comunica com os seus santos    
    
I Reis 19:16 I Reis 19:16 I Reis 19:16 I Reis 19:16 Passa em Gilgal, e ali encontrarás Elizeu, um servo fiel 
que me pede porção dobrada do meu Espírito, e a ele, ungirás profeta 
em teu lugar. 
    
O chamado de ElizeuO chamado de ElizeuO chamado de ElizeuO chamado de Elizeu    
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I Reis 19:19I Reis 19:19I Reis 19:19I Reis 19:19----20 20 20 20 Partiu pois Elias dali e achou Eliseu em Gilgal, que 
andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele.  Elias passou 
por ele e lançou o seu manto sobre elelançou o seu manto sobre elelançou o seu manto sobre elelançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, 
correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe e 
então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e voltavai e voltavai e voltavai e volta, pois, pois, pois, pois    ““““já sabes o que já sabes o que já sabes o que já sabes o que 
fiz contigofiz contigofiz contigofiz contigo””””. . . .     
 
““““Já sabes o que fiz contigoJá sabes o que fiz contigoJá sabes o que fiz contigoJá sabes o que fiz contigo””””    ––––    a transferência da a transferência da a transferência da a transferência da unção.unção.unção.unção.    
    
A unção de Moisés para Josué; A unção de Elias para Elizeu; A unção 
de Jesus para os seus discípulos no monte da transfiguração; A 
unção no dia do Pentecostes para toda a Igreja; A unção que está 
sob a vida dos pastores, os anjos da Igreja; 
 
Os vários tipos de unção:Os vários tipos de unção:Os vários tipos de unção:Os vários tipos de unção:    
    

• A unção da revelação de João em Pátmos para Samuel A unção da revelação de João em Pátmos para Samuel A unção da revelação de João em Pátmos para Samuel A unção da revelação de João em Pátmos para Samuel 
Doctorian;Doctorian;Doctorian;Doctorian;        

• AAAA    unção do óleo da alegria para unção do óleo da alegria para unção do óleo da alegria para unção do óleo da alegria para Hand Clarck no Canadá;Hand Clarck no Canadá;Hand Clarck no Canadá;Hand Clarck no Canadá;        
• A unção de cura, milagres e maravilhas em Benny Hinn e Mark A unção de cura, milagres e maravilhas em Benny Hinn e Mark A unção de cura, milagres e maravilhas em Benny Hinn e Mark A unção de cura, milagres e maravilhas em Benny Hinn e Mark 

ShubertShubertShubertShubert, , , ,     
• A unção da multiplicação para o ministério da última colheita A unção da multiplicação para o ministério da última colheita A unção da multiplicação para o ministério da última colheita A unção da multiplicação para o ministério da última colheita 

concedido a Paul Young Chu para César Castellanos, René Terra concedido a Paul Young Chu para César Castellanos, René Terra concedido a Paul Young Chu para César Castellanos, René Terra concedido a Paul Young Chu para César Castellanos, René Terra 
Nova e para o mundo inteiro.Nova e para o mundo inteiro.Nova e para o mundo inteiro.Nova e para o mundo inteiro.    

    
Condições Básicas para se receber a porção dobrada do Espírito Condições Básicas para se receber a porção dobrada do Espírito Condições Básicas para se receber a porção dobrada do Espírito Condições Básicas para se receber a porção dobrada do Espírito 
Santo, Santo, Santo, Santo, éééé    necessário romper com o velho homemnecessário romper com o velho homemnecessário romper com o velho homemnecessário romper com o velho homem....    
    
Eliseu vivia lavrando o campo como agricultor; 
 
FilipeFilipeFilipeFilipenses 3:13nses 3:13nses 3:13nses 3:13 Esquecendo-me das coisas que para atrás ficam; a 
nossa vida pregressa é cheia de mágoas, ressentimentos, mazelas, 
tendências carnais, obrigações sociais; preocupações hodiernas, 
envolvimentos com coisas materiais, e tudo isso nos consome. 
 
É neceÉ neceÉ neceÉ necessário caminharmos ssário caminharmos ssário caminharmos ssário caminharmos ao lado de Jesusao lado de Jesusao lado de Jesusao lado de Jesus    
 

• Elias tinha que partir de Gilgal com passagens por Betel, Jericó,Gilgal com passagens por Betel, Jericó,Gilgal com passagens por Betel, Jericó,Gilgal com passagens por Betel, Jericó, 
e finalmente chegar ao JordãoJordãoJordãoJordão;  
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• A obtenção dessa unção poderosa nos faz marchar e 
caminhar, superando obstáculos e nos aproximando da grande 
benção; 

 
• O inimigo tenta nos reter, nos deter, nos manietar e até nos 

escravizar, tal como fez com o povo de Israel no Egito. 
 

• II Reis 2:2II Reis 2:2II Reis 2:2II Reis 2:2 Disse Elias a Eliseu. Fica aqui em Gilgal porque o 
Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como 
vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos 
desceram a Betel. 

 
É necessário que saiamos do comodismo espiritualÉ necessário que saiamos do comodismo espiritualÉ necessário que saiamos do comodismo espiritualÉ necessário que saiamos do comodismo espiritual    
 
GilgalGilgalGilgalGilgal era uma cidade que representava um memorial religioso do 
passado; 
 
Josué 5:9 Josué 5:9 Josué 5:9 Josué 5:9 Disse mais o Senhor a Josué. Hoje removi de vós a 
vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, 
até o dia de hoje. Naquele lugar havia somente lembranças do 
passado, e não havia mais aparecia a nuvem da glória de Deus 
durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite; 
 
É necessário que cheguemos a uma total consagração É necessário que cheguemos a uma total consagração É necessário que cheguemos a uma total consagração É necessário que cheguemos a uma total consagração     
    

• II Reis 2:2b    E assim chegaram a Betel.E assim chegaram a Betel.E assim chegaram a Betel.E assim chegaram a Betel.    
• Betel era lugar de grandes consagrações;    
• Abraão armou sua tenda para viver para Deus;armou sua tenda para viver para Deus;armou sua tenda para viver para Deus;armou sua tenda para viver para Deus;    
• Jacó decidiu que desejava ser abençoado por Deus;decidiu que desejava ser abençoado por Deus;decidiu que desejava ser abençoado por Deus;decidiu que desejava ser abençoado por Deus;    

    
Precisamos chegar a Betel pPrecisamos chegar a Betel pPrecisamos chegar a Betel pPrecisamos chegar a Betel para nos consagrarmos, pois ara nos consagrarmos, pois ara nos consagrarmos, pois ara nos consagrarmos, pois somentesomentesomentesomente    com com com com 
santidade receberemos uma porção dobrada do Espírito Santo.  santidade receberemos uma porção dobrada do Espírito Santo.  santidade receberemos uma porção dobrada do Espírito Santo.  santidade receberemos uma porção dobrada do Espírito Santo.  
SantificaiSantificaiSantificaiSantificai----vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de 
vós.vós.vós.vós.    
 
É necessáriÉ necessáriÉ necessáriÉ necessário o o o vencermos os nossos inimigosvencermos os nossos inimigosvencermos os nossos inimigosvencermos os nossos inimigos    
 

• II Reis 2:4 E assim foram a Jericó.  E assim foram a Jericó.  E assim foram a Jericó.  E assim foram a Jericó.  Jericó é o lugar de grandes é o lugar de grandes é o lugar de grandes é o lugar de grandes 
batalhas espirituais;batalhas espirituais;batalhas espirituais;batalhas espirituais;    

 
• Foi nas    cercanias do deserto de Jericó que Jesus enfrentou e cercanias do deserto de Jericó que Jesus enfrentou e cercanias do deserto de Jericó que Jesus enfrentou e cercanias do deserto de Jericó que Jesus enfrentou e 

venceu Satanás 40 dias no deserto;venceu Satanás 40 dias no deserto;venceu Satanás 40 dias no deserto;venceu Satanás 40 dias no deserto;    
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• Foi onde o povo se reuniu para derrubar o muro e derrotar os povo se reuniu para derrubar o muro e derrotar os povo se reuniu para derrubar o muro e derrotar os povo se reuniu para derrubar o muro e derrotar os 
gigantes daquela terra;gigantes daquela terra;gigantes daquela terra;gigantes daquela terra;    

 
• É em Jericó que entramque entramque entramque entramos em luta paraos em luta paraos em luta paraos em luta para    enfrentar nossos enfrentar nossos enfrentar nossos enfrentar nossos 

adversários; adversários; adversários; adversários; Quando nos dispomos a servir a Deus o inimigo se Quando nos dispomos a servir a Deus o inimigo se Quando nos dispomos a servir a Deus o inimigo se Quando nos dispomos a servir a Deus o inimigo se 
levanta; Mas é em Jericó onde o nosso General toma a frente da levanta; Mas é em Jericó onde o nosso General toma a frente da levanta; Mas é em Jericó onde o nosso General toma a frente da levanta; Mas é em Jericó onde o nosso General toma a frente da 
batalha e luta ao nosso favor até nos dar a vitória.batalha e luta ao nosso favor até nos dar a vitória.batalha e luta ao nosso favor até nos dar a vitória.batalha e luta ao nosso favor até nos dar a vitória.    

 
É preciso É preciso É preciso É preciso que tque tque tque tenhamosenhamosenhamosenhamos    visão espiritualvisão espiritualvisão espiritualvisão espiritual    
    

• II Reis 2: 6    E assim pararam ao Jordão.  E assim pararam ao Jordão.  E assim pararam ao Jordão.  E assim pararam ao Jordão.  Jordão é o lugar em que é o lugar em que é o lugar em que é o lugar em que 
os profetas recebiam grandes visões de Deus.os profetas recebiam grandes visões de Deus.os profetas recebiam grandes visões de Deus.os profetas recebiam grandes visões de Deus.    

    
• Era onde Era onde Era onde Era onde João Batista    batizava; batizava; batizava; batizava; Era onde Era onde Era onde Era onde Jesus Cristo    se se se se 

batizou;batizou;batizou;batizou;    Foi onde o Espírito Santo se manifestou de forma Foi onde o Espírito Santo se manifestou de forma Foi onde o Espírito Santo se manifestou de forma Foi onde o Espírito Santo se manifestou de forma 
corpórea em forma de pomba;corpórea em forma de pomba;corpórea em forma de pomba;corpórea em forma de pomba;    

    
• É onde se manifesta o poder de Deus.  É onde se manifesta o poder de Deus.  É onde se manifesta o poder de Deus.  É onde se manifesta o poder de Deus.  II Reis 2:8    Elias    cheio do cheio do cheio do cheio do 

Espírito Santo fez o rio se abrir.Espírito Santo fez o rio se abrir.Espírito Santo fez o rio se abrir.Espírito Santo fez o rio se abrir.    
    

• II Reis 2:11    Foi onde surgiu um carro de fogo e levou Foi onde surgiu um carro de fogo e levou Foi onde surgiu um carro de fogo e levou Foi onde surgiu um carro de fogo e levou Elias ao s ao s ao s ao 
céu em redemoinho.céu em redemoinho.céu em redemoinho.céu em redemoinho.    

    
• Precisamos chegar ao Jordão, Precisamos chegar ao Jordão, Precisamos chegar ao Jordão, Precisamos chegar ao Jordão, aondeaondeaondeaonde    rios de águas rios de águas rios de águas rios de águas 

purificadoraspurificadoraspurificadoraspurificadoras    vem sobre nós, e a benção acontece.vem sobre nós, e a benção acontece.vem sobre nós, e a benção acontece.vem sobre nós, e a benção acontece.    
 
Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:    
    

• A necessidade da unção dobrada do Espírito Santo;A necessidade da unção dobrada do Espírito Santo;A necessidade da unção dobrada do Espírito Santo;A necessidade da unção dobrada do Espírito Santo;    
    

• É necessário rompermos com o comodismo religioso saindo de É necessário rompermos com o comodismo religioso saindo de É necessário rompermos com o comodismo religioso saindo de É necessário rompermos com o comodismo religioso saindo de 
Gilgal;;;;    

    
• É necessário chegarmos a É necessário chegarmos a É necessário chegarmos a É necessário chegarmos a Betel para crucifipara crucifipara crucifipara crucificarmos o nosso Eu carmos o nosso Eu carmos o nosso Eu carmos o nosso Eu 

e vaidade religiosa;e vaidade religiosa;e vaidade religiosa;e vaidade religiosa;    
    

• É neÉ neÉ neÉ necessário chegarmos em cessário chegarmos em cessário chegarmos em cessário chegarmos em Jericó    e vencermos as nossas e vencermos as nossas e vencermos as nossas e vencermos as nossas 
lutas e nossos adversários;lutas e nossos adversários;lutas e nossos adversários;lutas e nossos adversários;    

    
• É preciso que cheguemos ao É preciso que cheguemos ao É preciso que cheguemos ao É preciso que cheguemos ao Jordão, para tomarmos posse das , para tomarmos posse das , para tomarmos posse das , para tomarmos posse das 

promessas de Deus.promessas de Deus.promessas de Deus.promessas de Deus.    
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Lição 2Lição 2Lição 2Lição 2    
    

A presença de DeusA presença de DeusA presença de DeusA presença de Deus    
 
Salmos 16:8 
 
O atributo da onipresença e imanência de DeusO atributo da onipresença e imanência de DeusO atributo da onipresença e imanência de DeusO atributo da onipresença e imanência de Deus    
    
Personagens Personagens Personagens Personagens bíblicasbíblicasbíblicasbíblicas    que estiveram na presença de Deusque estiveram na presença de Deusque estiveram na presença de Deusque estiveram na presença de Deus    
    
Moises, Abrahão, Jacó, Isaque, Josué. 
    
A presença de Deus na antiga aliançaA presença de Deus na antiga aliançaA presença de Deus na antiga aliançaA presença de Deus na antiga aliança    
 

• Falava com o povo através dos profetas, sacerdotes, juízes e 
Reis, a quem concedia unção;  

• Na jornada pelo deserto durante o dia com uma nuvem; 
• Durante a noite com uma coluna de fogo; 
• Na arca da Aliança; 
• No Santo dos Santos. 

 
A presença de Deus na Nova aliançaA presença de Deus na Nova aliançaA presença de Deus na Nova aliançaA presença de Deus na Nova aliança    
    

• O Ministério Terreno de Jesus Cristo, o Emanuel. O Verbo de 
Deus que se fez carne e habitou... 

• A promessa do Consolador; 
• O advento do Pentecostes; 
• A função básica do Espírito Santo; 
• O Espírito Santo na conversão do homem; 
• O corpo como Tabernáculo de Deus; 
• O lugar do Santo dos Santos. 

 
Procedimentos para chegarmos Procedimentos para chegarmos Procedimentos para chegarmos Procedimentos para chegarmos à à à à presença de Deuspresença de Deuspresença de Deuspresença de Deus    
    
InvocandoInvocandoInvocandoInvocando----o em Espírito e em verdadeo em Espírito e em verdadeo em Espírito e em verdadeo em Espírito e em verdade    
    
Salmos 145:15 Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam 
em Espírito e em verdade; 
 
Em plena certeza de féEm plena certeza de féEm plena certeza de féEm plena certeza de fé    
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Hebreus 10:22 Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena 
certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o 
corpo lavado com água limpa. 
 
    
Com o coração purificado da má consciência;Com o coração purificado da má consciência;Com o coração purificado da má consciência;Com o coração purificado da má consciência;    
    
Com o corpo lavado com água.Com o corpo lavado com água.Com o corpo lavado com água.Com o corpo lavado com água.    
    
Resultados da presença de Deus em nossas vidasResultados da presença de Deus em nossas vidasResultados da presença de Deus em nossas vidasResultados da presença de Deus em nossas vidas    
    

• Segurança no dia a dia Segurança no dia a dia Segurança no dia a dia Segurança no dia a dia ––––    Genesis 28:15 Estou contigo e te 
guardarei por onde quer que fores; 

    
• Descanso Descanso Descanso Descanso –––– Êxodos 33:14 A minha presença irá contigo e te 

proporcionarei descanso; 
    

• Encorajamento Encorajamento Encorajamento Encorajamento –––– Deuteronômio 20:1 – Quando saíres na 
batalha contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e 
exércitos mais poderosos do que o teu, não o temerás, porque 
o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, está contigo.    

    
• Garantia de resposta Garantia de resposta Garantia de resposta Garantia de resposta –––– Mateus 18:19 Se dois de vós 

concordarem acerca de qualquer coisa, que pedirem, ser-lhe-á 
concedido por meu pai que está nos céus. 

    
• Conforto nas provas Conforto nas provas Conforto nas provas Conforto nas provas –––– Isaias 43:2 Quando passares pelas 

águas estarei contigo, e quando passares pelos rios eles não te 
submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, 
nem a chama arderá em ti.     Ex. Daniel na cova dos leões. Ex. Daniel na cova dos leões. Ex. Daniel na cova dos leões. Ex. Daniel na cova dos leões. 
Sedraque, Mesaque e Abdenego na fornalha.Sedraque, Mesaque e Abdenego na fornalha.Sedraque, Mesaque e Abdenego na fornalha.Sedraque, Mesaque e Abdenego na fornalha. 

 
• A presença de Deus na IgreA presença de Deus na IgreA presença de Deus na IgreA presença de Deus na Igrejajajaja    

    
• No louvor; Na ministração da palavra; Na oração. 

 
Conclusão Conclusão Conclusão Conclusão ––––    Invocando a presença de Deus. Nos momentos de 
perigo; No início e no fim do dia; Em Espírito de oração; Glorificando o 
seu nome a todo instante.    
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Lição 3Lição 3Lição 3Lição 3    
    

Jesus e as finançasJesus e as finançasJesus e as finançasJesus e as finanças    
 
Marcos 12:41-44 
    
A prioridade de ação do ministério de Jesus CristoA prioridade de ação do ministério de Jesus CristoA prioridade de ação do ministério de Jesus CristoA prioridade de ação do ministério de Jesus Cristo    
 

• Implantar a sua nova Igreja; 
• Discipular trabalhando com o caráter das pessoas; 
• Revelar o sobrenatural de Deus através dos dons espirituais. 

 
Os critérios utilizados para formar uma nova criaturaOs critérios utilizados para formar uma nova criaturaOs critérios utilizados para formar uma nova criaturaOs critérios utilizados para formar uma nova criatura    

• Carisma e Caráter (Dons e Frutos do Espírito Santo). 
• A morte de Igrejas em nossos dias (sem Carisma e sem 

caráter). 
• O posicionamento ideológico de Jesus em seus dias 

    
A Igreja e o Estado;A Igreja e o Estado;A Igreja e o Estado;A Igreja e o Estado;    
    

• Sobre o pecado;Sobre o pecado;Sobre o pecado;Sobre o pecado;    
• Sobre a prática ministerial;Sobre a prática ministerial;Sobre a prática ministerial;Sobre a prática ministerial;    
• Sobre o Sobre o Sobre o Sobre o relacionamento humano (amor);relacionamento humano (amor);relacionamento humano (amor);relacionamento humano (amor);    
• A ação evangelizadora da Igreja.A ação evangelizadora da Igreja.A ação evangelizadora da Igreja.A ação evangelizadora da Igreja.    

    
Jesus e sua posição questionadora 
    

• Rompeu com as tradições religiosas de sua época;Rompeu com as tradições religiosas de sua época;Rompeu com as tradições religiosas de sua época;Rompeu com as tradições religiosas de sua época;    
• Crítica e confronto com os Fariseus, Saduceus e Crítica e confronto com os Fariseus, Saduceus e Crítica e confronto com os Fariseus, Saduceus e Crítica e confronto com os Fariseus, Saduceus e LegalismoLegalismoLegalismoLegalismo;;;;    
• As tradições do Sabatismo;As tradições do Sabatismo;As tradições do Sabatismo;As tradições do Sabatismo;    
• A rigidez da lei MoisaA rigidez da lei MoisaA rigidez da lei MoisaA rigidez da lei Moisaica;ica;ica;ica;    
• A circuncisão.A circuncisão.A circuncisão.A circuncisão.    
• A prática do sobrenatural.A prática do sobrenatural.A prática do sobrenatural.A prática do sobrenatural.    
• A pelos pobres.A pelos pobres.A pelos pobres.A pelos pobres.    

    
Jesus e as finanças na Casa de Deus 
 

• Jesus era frequentador de Igreja;Jesus era frequentador de Igreja;Jesus era frequentador de Igreja;Jesus era frequentador de Igreja;    
• Jesus era um profundo observador das atitudes no cultuar a Jesus era um profundo observador das atitudes no cultuar a Jesus era um profundo observador das atitudes no cultuar a Jesus era um profundo observador das atitudes no cultuar a 

Deus;Deus;Deus;Deus;    
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• Observada as formas de oração;Observada as formas de oração;Observada as formas de oração;Observada as formas de oração;    
• Contestou a atitude dos Contestou a atitude dos Contestou a atitude dos Contestou a atitude dos fariseus;fariseus;fariseus;fariseus;    
• ColocouColocouColocouColocou----sesesese    diante do gazofilácio para observar as ofertas;diante do gazofilácio para observar as ofertas;diante do gazofilácio para observar as ofertas;diante do gazofilácio para observar as ofertas;    
• O valor das ofertas;O valor das ofertas;O valor das ofertas;O valor das ofertas;    
• A quantidade das ofertas;A quantidade das ofertas;A quantidade das ofertas;A quantidade das ofertas;    
• Jesus tinha tesouraria;Jesus tinha tesouraria;Jesus tinha tesouraria;Jesus tinha tesouraria;    
• Judas era o seu tesoureiro;Judas era o seu tesoureiro;Judas era o seu tesoureiro;Judas era o seu tesoureiro;    
• A oferta dos ricos eram as sobras;A oferta dos ricos eram as sobras;A oferta dos ricos eram as sobras;A oferta dos ricos eram as sobras;    
• A oferta da viúva era tudo o que tinha.A oferta da viúva era tudo o que tinha.A oferta da viúva era tudo o que tinha.A oferta da viúva era tudo o que tinha.    

    
O fracasso O fracasso O fracasso O fracasso das Igrejas em nossos diasdas Igrejas em nossos diasdas Igrejas em nossos diasdas Igrejas em nossos dias    
    

• Abre mão do discipulado;Abre mão do discipulado;Abre mão do discipulado;Abre mão do discipulado;    
• Abre mão do sobrenatural;Abre mão do sobrenatural;Abre mão do sobrenatural;Abre mão do sobrenatural;    
• O domínio do teorismo teológico;O domínio do teorismo teológico;O domínio do teorismo teológico;O domínio do teorismo teológico;    
• O criticismo ao sobrenatural.O criticismo ao sobrenatural.O criticismo ao sobrenatural.O criticismo ao sobrenatural.    
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Lição 4Lição 4Lição 4Lição 4    
    

O Amigo FO Amigo FO Amigo FO Amigo Fiel!iel!iel!iel!    
    
João 15:13João 15:13João 15:13João 15:13 Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a 
vida pelos seus amigos. 
    
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução:  
 
Relacionamento, um dos mais sérios problemas em nossos dias; Os 
maiores problemas nas instituições são provocados por pessoas, 
seja na família, no trabalho, na Igreja, no Congresso Nacional, em 
todas as partes; As pessoas se agridem, se confrontam, se matam, 
se mutilam, se ameaçam, se detestam, se separam. 
 
Profecias sombrias para a vida de relacionamento em nossos diasProfecias sombrias para a vida de relacionamento em nossos diasProfecias sombrias para a vida de relacionamento em nossos diasProfecias sombrias para a vida de relacionamento em nossos dias    
    
Mateus 24:12Mateus 24:12Mateus 24:12Mateus 24:12 E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos 
esfriará; 
    
Jeremias 17:5Jeremias 17:5Jeremias 17:5Jeremias 17:5 Maldito o homem que confia no outro homem; 
    
Mateus Mateus Mateus Mateus 24:10 24:10 24:10 24:10 Nesse tempo muitos se escandalizarão, e trair-se-ão 
mutuamente e se odiarão uns aos outros; 
    
II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1----7 7 7 7 Sabe porém que nos últimos dias sobrevirão tempos 
difíceis; pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, 
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, 
ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, 
sem domínios de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, 
atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, 
tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te 
também destes. 
Tempos difíceis Tempos difíceis Tempos difíceis Tempos difíceis ––––    um querendo derrubar o outro. 
 
A solidão e o isolamento comoA solidão e o isolamento comoA solidão e o isolamento comoA solidão e o isolamento como    mecanismo de defesamecanismo de defesamecanismo de defesamecanismo de defesa    
 

• Davi na caverna de Adulão;  
• Os eremitas em caverna no deserto da palestina;  
• A regressão ao útero materno. 
• A solidão nas cidades grandes. 
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A Igreja de Cristo precisa resgatar a sua função nesse aspectoA Igreja de Cristo precisa resgatar a sua função nesse aspectoA Igreja de Cristo precisa resgatar a sua função nesse aspectoA Igreja de Cristo precisa resgatar a sua função nesse aspecto    

• Jesus optou pelos cegos, aleijados, cancerosos, leprosos, 
excluídos e marginalizados; 

• A função da Igreja é de restaurar personalidades mutiladas pela 
vida; 

• Milhões de pessoas que precisam ser tratadas pelo Espírito 
Santo; 

• O Diabo dissemina ódio e rancor no coração de pessoas que 
são infelizes. 

    
A Palavra de Deus nos ensina a desenvolver amizades sadiasA Palavra de Deus nos ensina a desenvolver amizades sadiasA Palavra de Deus nos ensina a desenvolver amizades sadiasA Palavra de Deus nos ensina a desenvolver amizades sadias, , , , A A A A 
amizade sadia deve ser verdadeira.amizade sadia deve ser verdadeira.amizade sadia deve ser verdadeira.amizade sadia deve ser verdadeira.    
 
Provérbios 17:17 Em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia 
nasce um irmão; 
    
Uma amizade sadia deve ser sólida Uma amizade sadia deve ser sólida Uma amizade sadia deve ser sólida Uma amizade sadia deve ser sólida –––– Provérbios 27:17 Como o ferro 
com o ferro, assim é o homem ao seu amigo; 
    
Numa amizade sadia há reciprocidade e cumplicidade Numa amizade sadia há reciprocidade e cumplicidade Numa amizade sadia há reciprocidade e cumplicidade Numa amizade sadia há reciprocidade e cumplicidade –––– Eclesiastes 
2:9-10 Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga ao 
seu trabalho. Se um cair o outro levanta o seu companheiro. Mas ai 
do que está só, pois caindo não haverá quem o levante. 
    
Exemplos de verdadeiros amigosExemplos de verdadeiros amigosExemplos de verdadeiros amigosExemplos de verdadeiros amigos    
    
Jonatas e David Jonatas e David Jonatas e David Jonatas e David ––––    I Samuel 18:1 I Samuel 18:1 I Samuel 18:1 I Samuel 18:1 ––––    Acabando Davi de falar com Saul, a 
alma de Jônatas ligou-se com a Davi, e Jonatas o amou como a sua 
própria alma.    
Rute Rute Rute Rute e e e e NoemiNoemiNoemiNoemi----    ((((NoemiNoemiNoemiNoemi    era sua sogra) = Rute 1:16 era sua sogra) = Rute 1:16 era sua sogra) = Rute 1:16 era sua sogra) = Rute 1:16 E respondeu Rute: 
Não me inste para que eu te deixe, e não me obrigues a não seguir-te. 
Pois aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares ali 
pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu 
Deus. 
    
Jesus nos ensina a amar e a perdoar Jesus nos ensina a amar e a perdoar Jesus nos ensina a amar e a perdoar Jesus nos ensina a amar e a perdoar     
    

• João 15:13João 15:13João 15:13João 15:13 Ninguém tem maior amor do que este, de dar 
alguém a vida pelos seus amigos. 

• João 15:14 João 15:14 João 15:14 João 15:14 Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos 
mando. 

• Jesus é o melhor amigoJesus é o melhor amigoJesus é o melhor amigoJesus é o melhor amigo    
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• João 15:15João 15:15João 15:15João 15:15 Já não vos chamo de servos, porque o servo não 
sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho vos chamado de 
amigos, pois tudo o que ouvi do meu pai vos tenho dado a 
conhecer. 

• Amigo em todas as horas e em qualquer circunstância. Eis que 
eu estou convosco todos os dias; 

• Amigo que nos ajuda nas fraquezas; Amigo que nos perdoa; 
Amigo que nos salva da perdição; 

• Amigo que tem preparado um lugar seguro. Não turbe o vosso 
coração, crede em Deus, Crede também em mim; na casa de 
meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vo-lo 
teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, 
estejais vós também. 

• Amigo que voltará para nos tirar da tribulação e para nos levar 
para o lar celestial. 
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Lição 5Lição 5Lição 5Lição 5    
    

Carta às Igrejas da ÁsiaCarta às Igrejas da ÁsiaCarta às Igrejas da ÁsiaCarta às Igrejas da Ásia    
    
Apocalipse 1:9Apocalipse 1:9Apocalipse 1:9Apocalipse 1:9----20202020    
    
As funções dAs funções dAs funções dAs funções da Igreja em nossos dias a Igreja em nossos dias a Igreja em nossos dias a Igreja em nossos dias ----    Socialização; Intervenção; 
Individualização; Terapêutica. 
    
Presença marcante das Igrejas nos morros e favelas e a presença do 
crime organizado. 
 
Igrejas como Grupos de Conveniência Filantrópica, de famílias e de Igrejas como Grupos de Conveniência Filantrópica, de famílias e de Igrejas como Grupos de Conveniência Filantrópica, de famílias e de Igrejas como Grupos de Conveniência Filantrópica, de famílias e de 
amigosamigosamigosamigos....    
    
Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo das sete (7) cartas às Igrejas da Ásiadas sete (7) cartas às Igrejas da Ásiadas sete (7) cartas às Igrejas da Ásiadas sete (7) cartas às Igrejas da Ásia    
    
Despertamento espiritual; Aperfeiçoamento dos crentes; Exortação 
ao crescimento. 
 
Conteúdo das Sete Cartas 
 
Deus acompanha, conhece, e avalia as obras das suas Igrejas;  Deus Deus acompanha, conhece, e avalia as obras das suas Igrejas;  Deus Deus acompanha, conhece, e avalia as obras das suas Igrejas;  Deus Deus acompanha, conhece, e avalia as obras das suas Igrejas;  Deus 
conhece  os desafios territoriais;  Deus conhece  os desafios territoriais;  Deus conhece  os desafios territoriais;  Deus conhece  os desafios territoriais;  Deus analisa a doutrina que é analisa a doutrina que é analisa a doutrina que é analisa a doutrina que é 
colocada em prática;  Deus castiga o pecado e os crentes rebeldes, colocada em prática;  Deus castiga o pecado e os crentes rebeldes, colocada em prática;  Deus castiga o pecado e os crentes rebeldes, colocada em prática;  Deus castiga o pecado e os crentes rebeldes, 
mandando provações e até enfermidades;  Deus livra os fiéis das mandando provações e até enfermidades;  Deus livra os fiéis das mandando provações e até enfermidades;  Deus livra os fiéis das mandando provações e até enfermidades;  Deus livra os fiéis das 
provações deste mundo;  Deus tem promessas de provações deste mundo;  Deus tem promessas de provações deste mundo;  Deus tem promessas de provações deste mundo;  Deus tem promessas de bênçãosbênçãosbênçãosbênçãos    aos que aos que aos que aos que 
são fiéis;  Deus acompanha o termômetrsão fiéis;  Deus acompanha o termômetrsão fiéis;  Deus acompanha o termômetrsão fiéis;  Deus acompanha o termômetro das Igrejas,  Deus não tolera o das Igrejas,  Deus não tolera o das Igrejas,  Deus não tolera o das Igrejas,  Deus não tolera 
Igrejas friaIgrejas friaIgrejas friaIgrejas friassss    e nem mornas;  Igrejas como Sinagogas de Satanás; Deus e nem mornas;  Igrejas como Sinagogas de Satanás; Deus e nem mornas;  Igrejas como Sinagogas de Satanás; Deus e nem mornas;  Igrejas como Sinagogas de Satanás; Deus 
pode ameaçapode ameaçapode ameaçapode ameaçarrrr    retirar a sua Unção do seio da Igreja; Deus quer que a retirar a sua Unção do seio da Igreja; Deus quer que a retirar a sua Unção do seio da Igreja; Deus quer que a retirar a sua Unção do seio da Igreja; Deus quer que a 
sua Igreja seja avivada.sua Igreja seja avivada.sua Igreja seja avivada.sua Igreja seja avivada.    
    
Simbologia sobrenaturalSimbologia sobrenaturalSimbologia sobrenaturalSimbologia sobrenatural    
Sete estrelas = anjo das Igrejas; Sete candeeiros = Igrejas. 
1. Carta à Igreja em Éfeso 
 
Eu conheço as tuas obras, trabalho e perseverança; V4 Tenho contra Tenho contra Tenho contra Tenho contra 
ti que deixaste o teu primeiro amor;ti que deixaste o teu primeiro amor;ti que deixaste o teu primeiro amor;ti que deixaste o teu primeiro amor;    
    



21 

 

V5 Lembra-te pois de onde caístes e pratica as primeiras obras; 
senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro 
se não te arrependeres. 
 
 
 
2. Carta à Igreja em Esmirna 
 
V9 Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que 
dizem ser judeus, e não o são, porém são sinagogas de Satanás;sinagogas de Satanás;sinagogas de Satanás;sinagogas de Satanás;    
V10 Não temas o que hás de padecer. Eis que o Diabo está para 
lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis 
uma tribulação de dez (10) dias. 
 
3. Carta à Igreja em Pérgamo3. Carta à Igreja em Pérgamo3. Carta à Igreja em Pérgamo3. Carta à Igreja em Pérgamo    
V13 Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás; 
V14 Tenho contra ti, que praticas a doutrina de Balaão, induzindo a 
comer coisas sacrificadas a ídolos; 
V15 Tenho contra ti que, alguns seguem a doutrina dos nicolaítas;Tenho contra ti que, alguns seguem a doutrina dos nicolaítas;Tenho contra ti que, alguns seguem a doutrina dos nicolaítas;Tenho contra ti que, alguns seguem a doutrina dos nicolaítas;    
V16 contra eles batalharei com a espada da minha boca. 
 
4. Carta à Igreja em Tiatira4. Carta à Igreja em Tiatira4. Carta à Igreja em Tiatira4. Carta à Igreja em Tiatira    
V19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua 
perseverança, as últimas obras são maiores que as primeiras; 
V20 Tenho contra ti que toleras a Jezabel, Tenho contra ti que toleras a Jezabel, Tenho contra ti que toleras a Jezabel, Tenho contra ti que toleras a Jezabel, que se diz profetiza, e 
seduz a prostituição; 
V21 dou-lhes tempo para se arrependerem; V22 Eis que lanço num 
leito de dores e numa grande tribulação aos que cometerem 
adultério. 
 
5. Carta à Igreja em Sardes – Capítulo 3 
V1 Tens nome de que vives, mas estás morta;V1 Tens nome de que vives, mas estás morta;V1 Tens nome de que vives, mas estás morta;V1 Tens nome de que vives, mas estás morta;    
V2 Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque V2 Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque V2 Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque V2 Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque 
não tenho achado as tuas obras perfeita diante do não tenho achado as tuas obras perfeita diante do não tenho achado as tuas obras perfeita diante do não tenho achado as tuas obras perfeita diante do meu Deus;meu Deus;meu Deus;meu Deus;    
V3 ArrependeV3 ArrependeV3 ArrependeV3 Arrepende----te; te; te; te; V4 Algumas pessoas que não se contaminaram e V4 Algumas pessoas que não se contaminaram e V4 Algumas pessoas que não se contaminaram e V4 Algumas pessoas que não se contaminaram e 
andam de branco;andam de branco;andam de branco;andam de branco;    
    
6. Carta à Igreja em Filadélfia 
V8 Tenho diante de ti uma porta que Tenho diante de ti uma porta que Tenho diante de ti uma porta que Tenho diante de ti uma porta que ninguémninguémninguémninguém    pode fechar; guardaste pode fechar; guardaste pode fechar; guardaste pode fechar; guardaste 
a minha palavra não negaste o meu nome;a minha palavra não negaste o meu nome;a minha palavra não negaste o meu nome;a minha palavra não negaste o meu nome; 
V9 Eis que farei que os incrédulos venham diante de ti, e saibam que Eis que farei que os incrédulos venham diante de ti, e saibam que Eis que farei que os incrédulos venham diante de ti, e saibam que Eis que farei que os incrédulos venham diante de ti, e saibam que 
eu te amo; eu te amo; eu te amo; eu te amo; V10 Eu te guardarei da provação que há de vir sobre o Eu te guardarei da provação que há de vir sobre o Eu te guardarei da provação que há de vir sobre o Eu te guardarei da provação que há de vir sobre o 
mundo;mundo;mundo;mundo;    
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7. Carta à Igreja em Laodicéia 
V15 Eu conheço as tuas obras, e sei que não és quente e nem frio; V16 V15 Eu conheço as tuas obras, e sei que não és quente e nem frio; V16 V15 Eu conheço as tuas obras, e sei que não és quente e nem frio; V16 V15 Eu conheço as tuas obras, e sei que não és quente e nem frio; V16 
Porque és morno,Porque és morno,Porque és morno,Porque és morno,    vomitarvomitarvomitarvomitar----tetetete----ei da minha boca.ei da minha boca.ei da minha boca.ei da minha boca.    
    
Realidades nos dias de hoje 
Igrejas como centros de conveniências para eventos sociais; para Igrejas como centros de conveniências para eventos sociais; para Igrejas como centros de conveniências para eventos sociais; para Igrejas como centros de conveniências para eventos sociais; para 
filantropia social do Governo (cheque cidadão); educacionafilantropia social do Governo (cheque cidadão); educacionafilantropia social do Governo (cheque cidadão); educacionafilantropia social do Governo (cheque cidadão); educacional (ULBRA); l (ULBRA); l (ULBRA); l (ULBRA); 
saúde (adventista); saúde (adventista); saúde (adventista); saúde (adventista); conveniência entre amigos próximconveniência entre amigos próximconveniência entre amigos próximconveniência entre amigos próximos; guetos os; guetos os; guetos os; guetos de de de de 
amigos próximos; amigos próximos; amigos próximos; amigos próximos; conveniências de representantes políticos em conveniências de representantes políticos em conveniências de representantes políticos em conveniências de representantes políticos em 
Brasília; domínio social na MídBrasília; domínio social na MídBrasília; domínio social na MídBrasília; domínio social na Mídia; poder financeiro nas mãos; ia; poder financeiro nas mãos; ia; poder financeiro nas mãos; ia; poder financeiro nas mãos; Os Os Os Os 
pecados da Igreja Católica; As riquezas do Vaticano.pecados da Igreja Católica; As riquezas do Vaticano.pecados da Igreja Católica; As riquezas do Vaticano.pecados da Igreja Católica; As riquezas do Vaticano.    
    
A Missão discipuladora da Igreja 
 
Lucas 4:18-19 O Espírito do Senhor estO Espírito do Senhor estO Espírito do Senhor estO Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me á sobre mim, pelo que me á sobre mim, pelo que me á sobre mim, pelo que me 
ungiu para evangelizar os pobres; enviouungiu para evangelizar os pobres; enviouungiu para evangelizar os pobres; enviouungiu para evangelizar os pobres; enviou----me para curar os me para curar os me para curar os me para curar os 
quebrantados de coração; a apregoar a liberdade aos cativos e dquebrantados de coração; a apregoar a liberdade aos cativos e dquebrantados de coração; a apregoar a liberdade aos cativos e dquebrantados de coração; a apregoar a liberdade aos cativos e dar ar ar ar 
vista aos cegos; a vista aos cegos; a vista aos cegos; a vista aos cegos; a pôrpôrpôrpôr    em liberdade os oprimidos; e anunciar o ano em liberdade os oprimidos; e anunciar o ano em liberdade os oprimidos; e anunciar o ano em liberdade os oprimidos; e anunciar o ano 
aceitável do Senhoraceitável do Senhoraceitável do Senhoraceitável do Senhor    
    
Marcos 3:14-15 E nomeou 12 para que estivessem com ele e os E nomeou 12 para que estivessem com ele e os E nomeou 12 para que estivessem com ele e os E nomeou 12 para que estivessem com ele e os 
mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as 
enfermidades e expulsar os demônios. enfermidades e expulsar os demônios. enfermidades e expulsar os demônios. enfermidades e expulsar os demônios.     
Mateus 10:8 Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os 
mortos, ressuscitai os mortos; expulsai os demônmortos, ressuscitai os mortos; expulsai os demônmortos, ressuscitai os mortos; expulsai os demônmortos, ressuscitai os mortos; expulsai os demônios. De graça ios. De graça ios. De graça ios. De graça 
recebestes, de graça daírecebestes, de graça daírecebestes, de graça daírecebestes, de graça daí....    
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Lição 6Lição 6Lição 6Lição 6    
    

O perfil do verdadeiro discípuloO perfil do verdadeiro discípuloO perfil do verdadeiro discípuloO perfil do verdadeiro discípulo    
    

Lucas 9:1Lucas 9:1Lucas 9:1Lucas 9:1----6666    
Quem é um discípulo? É aquele que segue e obedece ao seu mestre.É aquele que segue e obedece ao seu mestre.É aquele que segue e obedece ao seu mestre.É aquele que segue e obedece ao seu mestre.    
Grandes mestres da humanidade -  Sócrates. Platão. Aristóteles. Sócrates. Platão. Aristóteles. Sócrates. Platão. Aristóteles. Sócrates. Platão. Aristóteles. 
Gandhi. KGandhi. KGandhi. KGandhi. Karl Marx. arl Marx. arl Marx. arl Marx. EinsteinEinsteinEinsteinEinstein....    
    

• Jesus Cristo é o nosso Mestre 
• Jesus Cristo estabelece critérios básicos para quem deseja ser 

seus discípulos 
• Devemos manter a hierarquia 
• Mateus 10:24 O discípulo não é mais do que o seu mestre.Mateus 10:24 O discípulo não é mais do que o seu mestre.Mateus 10:24 O discípulo não é mais do que o seu mestre.Mateus 10:24 O discípulo não é mais do que o seu mestre.    
• Devemos ser obedientes 
• João 15:14 Sereis João 15:14 Sereis João 15:14 Sereis João 15:14 Sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos meus discípulos se fizerdes o que eu vos meus discípulos se fizerdes o que eu vos meus discípulos se fizerdes o que eu vos 

mando.mando.mando.mando.    
• Devemos viver os seus ensinos 
• João 13:35 Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, João 13:35 Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, João 13:35 Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, João 13:35 Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, 

se vos amardes uns aos outros.se vos amardes uns aos outros.se vos amardes uns aos outros.se vos amardes uns aos outros. 
• Devemos permanecer nos seus ensinos  
• João 8:31 Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiJoão 8:31 Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiJoão 8:31 Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiJoão 8:31 Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente ramente ramente ramente 

sereis meus discípulos.sereis meus discípulos.sereis meus discípulos.sereis meus discípulos.    
• Devemos frutificar 
• João 15:8 Nisto é glorificado o meu pai, que deis muitos frutos, e João 15:8 Nisto é glorificado o meu pai, que deis muitos frutos, e João 15:8 Nisto é glorificado o meu pai, que deis muitos frutos, e João 15:8 Nisto é glorificado o meu pai, que deis muitos frutos, e 

assim vos tornareis meus discípulos.assim vos tornareis meus discípulos.assim vos tornareis meus discípulos.assim vos tornareis meus discípulos.    
• Jesus elegeu para si 12 discípulos.  Lucas 6:12-16 

 
O estilo de vida dos discípulos de Jesus Cristo. Lucas 9:1-6 
 

• V1. Jesus concede a seus discípulos todo o poder e autoridade V1. Jesus concede a seus discípulos todo o poder e autoridade V1. Jesus concede a seus discípulos todo o poder e autoridade V1. Jesus concede a seus discípulos todo o poder e autoridade 
sobre demônios e enfermidades;sobre demônios e enfermidades;sobre demônios e enfermidades;sobre demônios e enfermidades;    

• V2. Jesus envia os seus discípulos V2. Jesus envia os seus discípulos V2. Jesus envia os seus discípulos V2. Jesus envia os seus discípulos especificamenteespecificamenteespecificamenteespecificamente    para pregar para pregar para pregar para pregar 
o Reino de Deus e curar os enfermoso Reino de Deus e curar os enfermoso Reino de Deus e curar os enfermoso Reino de Deus e curar os enfermos    

• V3. O discípulo não tem apego a bens materiais, dinV3. O discípulo não tem apego a bens materiais, dinV3. O discípulo não tem apego a bens materiais, dinV3. O discípulo não tem apego a bens materiais, dinheiro, heiro, heiro, heiro, 
alimento, roupas, vaidades pessoaisalimento, roupas, vaidades pessoaisalimento, roupas, vaidades pessoaisalimento, roupas, vaidades pessoais,,,,    

• V4,5. O discípulo não tem apego afetivo a pessoas, amigos, V4,5. O discípulo não tem apego afetivo a pessoas, amigos, V4,5. O discípulo não tem apego afetivo a pessoas, amigos, V4,5. O discípulo não tem apego afetivo a pessoas, amigos, 
parentes, namorada, bairro, cidade, bem estar da vida urbana.  parentes, namorada, bairro, cidade, bem estar da vida urbana.  parentes, namorada, bairro, cidade, bem estar da vida urbana.  parentes, namorada, bairro, cidade, bem estar da vida urbana.  
Mateus 10:37 Quem ama a seu pai e a sua mãe mais do que a Mateus 10:37 Quem ama a seu pai e a sua mãe mais do que a Mateus 10:37 Quem ama a seu pai e a sua mãe mais do que a Mateus 10:37 Quem ama a seu pai e a sua mãe mais do que a 
mim, não é mim, não é mim, não é mim, não é dignodignodignodigno    de mim.de mim.de mim.de mim.    
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• Barreiras para os crentes serem verdadeiros discípulos de 

Jesus Cristo 
 

• Fomos ensinados errado, e estamos condicionados a sermos Fomos ensinados errado, e estamos condicionados a sermos Fomos ensinados errado, e estamos condicionados a sermos Fomos ensinados errado, e estamos condicionados a sermos 
simplesmente membros da Igreja para vir aos cultos, entregar simplesmente membros da Igreja para vir aos cultos, entregar simplesmente membros da Igreja para vir aos cultos, entregar simplesmente membros da Igreja para vir aos cultos, entregar 
os dízimos, orarmos, louvarmos, ouvir estudos e sermões, dar os dízimos, orarmos, louvarmos, ouvir estudos e sermões, dar os dízimos, orarmos, louvarmos, ouvir estudos e sermões, dar os dízimos, orarmos, louvarmos, ouvir estudos e sermões, dar 
ofertofertofertofertas para Missões nacas para Missões nacas para Missões nacas para Missões nacionais, Missões Mundiais, e ionais, Missões Mundiais, e ionais, Missões Mundiais, e ionais, Missões Mundiais, e assim assim assim assim 
levarmos nossas vidas cristãs anos após anos, sem frutificar levarmos nossas vidas cristãs anos após anos, sem frutificar levarmos nossas vidas cristãs anos após anos, sem frutificar levarmos nossas vidas cristãs anos após anos, sem frutificar 
pessoalmente no discipulado.pessoalmente no discipulado.pessoalmente no discipulado.pessoalmente no discipulado.    

• O nosso estilo de O nosso estilo de O nosso estilo de O nosso estilo de vida moderna se distancia dos padrões vida moderna se distancia dos padrões vida moderna se distancia dos padrões vida moderna se distancia dos padrões 
eeeestabelecidos por Cristo para o stabelecidos por Cristo para o stabelecidos por Cristo para o stabelecidos por Cristo para o verdadeiro discípuloverdadeiro discípuloverdadeiro discípuloverdadeiro discípulo, N, N, N, Nemememem    
sempre vivenciamos e cremos no poder e autoridade que temos sempre vivenciamos e cremos no poder e autoridade que temos sempre vivenciamos e cremos no poder e autoridade que temos sempre vivenciamos e cremos no poder e autoridade que temos 
através do Espírito Santo;através do Espírito Santo;através do Espírito Santo;através do Espírito Santo;    

• Jesus nos manda ir, pregar e fazer discípulos e nós não Jesus nos manda ir, pregar e fazer discípulos e nós não Jesus nos manda ir, pregar e fazer discípulos e nós não Jesus nos manda ir, pregar e fazer discípulos e nós não 
obedecemos;obedecemos;obedecemos;obedecemos;    

• Vivemos sempre mais preocupados e ocupados com nossos Vivemos sempre mais preocupados e ocupados com nossos Vivemos sempre mais preocupados e ocupados com nossos Vivemos sempre mais preocupados e ocupados com nossos 
interesses de bem estar e sobrevivência interesses de bem estar e sobrevivência interesses de bem estar e sobrevivência interesses de bem estar e sobrevivência social, tais como, boa social, tais como, boa social, tais como, boa social, tais como, boa 
alimentação,alimentação,alimentação,alimentação,    bbbbem estar físico e ocupacional, em estar físico e ocupacional, em estar físico e ocupacional, em estar físico e ocupacional, bom emprego e bom emprego e bom emprego e bom emprego e 
salário para vivermos bem o restante da vida, uma boa salário para vivermos bem o restante da vida, uma boa salário para vivermos bem o restante da vida, uma boa salário para vivermos bem o restante da vida, uma boa 
companhia de namoro, noivado e um bom casamento, bons companhia de namoro, noivado e um bom casamento, bons companhia de namoro, noivado e um bom casamento, bons companhia de namoro, noivado e um bom casamento, bons 
amigos, boas amizades,amigos, boas amizades,amigos, boas amizades,amigos, boas amizades,    amor e apego ao nosso bairro, amor e apego ao nosso bairro, amor e apego ao nosso bairro, amor e apego ao nosso bairro, à nossa à nossa à nossa à nossa 
cidadcidadcidadcidade maravilhosa.e maravilhosa.e maravilhosa.e maravilhosa.    

    
Filipe – um exemplo digno de discipulado – Atos 8:26-40. 
V26. O Anjo do Senhor fala com Filipe e lhe dá o comando para sair de . O Anjo do Senhor fala com Filipe e lhe dá o comando para sair de . O Anjo do Senhor fala com Filipe e lhe dá o comando para sair de . O Anjo do Senhor fala com Filipe e lhe dá o comando para sair de 
Jerusalém e ir a Gaza fazer uma obra. (Jerusalém e ir a Gaza fazer uma obra. (Jerusalém e ir a Gaza fazer uma obra. (Jerusalém e ir a Gaza fazer uma obra. (OOOO    verdadeiro verdadeiro verdadeiro verdadeiro discípulodiscípulodiscípulodiscípulo    é aquele é aquele é aquele é aquele 
que ouve a voz de Deus e vai sozinho fazer a obra).que ouve a voz de Deus e vai sozinho fazer a obra).que ouve a voz de Deus e vai sozinho fazer a obra).que ouve a voz de Deus e vai sozinho fazer a obra).    
V27.    LevantouLevantouLevantouLevantou----se e foi. No caminho viu um Etíope, alto funcionário de se e foi. No caminho viu um Etíope, alto funcionário de se e foi. No caminho viu um Etíope, alto funcionário de se e foi. No caminho viu um Etíope, alto funcionário de 
Candace, rainha da Candace, rainha da Candace, rainha da Candace, rainha da EtiópiaEtiópiaEtiópiaEtiópia    na África, e era superintendenna África, e era superintendenna África, e era superintendenna África, e era superintendente de todos te de todos te de todos te de todos 
os seus tesouros. (Tos seus tesouros. (Tos seus tesouros. (Tos seus tesouros. (Tem muita gente importante no mundo em muita gente importante no mundo em muita gente importante no mundo em muita gente importante no mundo para ser para ser para ser para ser 
alcançado pela Palavra de Deus).alcançado pela Palavra de Deus).alcançado pela Palavra de Deus).alcançado pela Palavra de Deus).    
V28. Lia a Palavra de Deus sobre Jesus no livro de Isaias.Lia a Palavra de Deus sobre Jesus no livro de Isaias.Lia a Palavra de Deus sobre Jesus no livro de Isaias.Lia a Palavra de Deus sobre Jesus no livro de Isaias. 
V29. A voz de comando do Espírito Santo.A voz de comando do Espírito Santo.A voz de comando do Espírito Santo.A voz de comando do Espírito Santo.    
 V31. O grande desafio: Perguntou Filipe: entendes tu o que lê. O grande desafio: Perguntou Filipe: entendes tu o que lê. O grande desafio: Perguntou Filipe: entendes tu o que lê. O grande desafio: Perguntou Filipe: entendes tu o que lê. 
Respondeu o Etíope: Como poderei entender se alguéRespondeu o Etíope: Como poderei entender se alguéRespondeu o Etíope: Como poderei entender se alguéRespondeu o Etíope: Como poderei entender se alguém não me m não me m não me m não me 
ensinar?  ensinar?  ensinar?  ensinar?  V35. E Filipe anunciouE Filipe anunciouE Filipe anunciouE Filipe anunciou----lhes Jesus.lhes Jesus.lhes Jesus.lhes Jesus.    
V36.    A objetividade, a praticidade e a urgência no tratamento com o A objetividade, a praticidade e a urgência no tratamento com o A objetividade, a praticidade e a urgência no tratamento com o A objetividade, a praticidade e a urgência no tratamento com o 
novo convertido.novo convertido.novo convertido.novo convertido.    
“Eis aqui as águas: o que impede que eu seja batizado?” 
V37. A profissão de fé. “Eu creio que Jesus Cristo é o Filho “Eu creio que Jesus Cristo é o Filho “Eu creio que Jesus Cristo é o Filho “Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.de Deus.de Deus.de Deus.    
V38.    A missão última; “A missão última; “A missão última; “A missão última; “E o batizou...E o batizou...E o batizou...E o batizou...”.”.”.”.    
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A urgência para a obra de Evangelização e discipulado na SIBROM 
• Um país atolado na corrupção; Um país atolado na corrupção; Um país atolado na corrupção; Um país atolado na corrupção; Uma cidade dominada por Uma cidade dominada por Uma cidade dominada por Uma cidade dominada por 

principados do banditismo, drogas e sexualidade;principados do banditismo, drogas e sexualidade;principados do banditismo, drogas e sexualidade;principados do banditismo, drogas e sexualidade;    
• Um bairro de Rocha Miranda lotado de faUm bairro de Rocha Miranda lotado de faUm bairro de Rocha Miranda lotado de faUm bairro de Rocha Miranda lotado de famílias que clamam por mílias que clamam por mílias que clamam por mílias que clamam por 

libertação;libertação;libertação;libertação;    
• O imediatismo de Jesus pO imediatismo de Jesus pO imediatismo de Jesus pO imediatismo de Jesus para com Zaqueu e sua família: ara com Zaqueu e sua família: ara com Zaqueu e sua família: ara com Zaqueu e sua família: 

““““Zaqueu desce depressa, hoje mesmo convém ir na tua casa “O Zaqueu desce depressa, hoje mesmo convém ir na tua casa “O Zaqueu desce depressa, hoje mesmo convém ir na tua casa “O Zaqueu desce depressa, hoje mesmo convém ir na tua casa “O 
imediatismo de Filipe para com o Etíope: “eis aqui as águas: o imediatismo de Filipe para com o Etíope: “eis aqui as águas: o imediatismo de Filipe para com o Etíope: “eis aqui as águas: o imediatismo de Filipe para com o Etíope: “eis aqui as águas: o 
que impede que eu seja batizado? que impede que eu seja batizado? que impede que eu seja batizado? que impede que eu seja batizado?     
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Lição 7Lição 7Lição 7Lição 7    
    

O Corpo IncorruptívelO Corpo IncorruptívelO Corpo IncorruptívelO Corpo Incorruptível    
 
I Cor. 15:35 Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com I Cor. 15:35 Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com I Cor. 15:35 Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com I Cor. 15:35 Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com 
que corpo virão?que corpo virão?que corpo virão?que corpo virão?    
    
A limitação da existência humana 
 
Tiago 4:14 Que é a vossa vida?  É como um vapor que aparece e aos Que é a vossa vida?  É como um vapor que aparece e aos Que é a vossa vida?  É como um vapor que aparece e aos Que é a vossa vida?  É como um vapor que aparece e aos 
poucos se desvanece?poucos se desvanece?poucos se desvanece?poucos se desvanece? 
Salmos 90:10 A duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela A duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela A duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela A duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela 
sua robustez chegar aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois sua robustez chegar aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois sua robustez chegar aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois sua robustez chegar aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois 
passa passa passa passa rapidamenterapidamenterapidamenterapidamente    e nós voamos.e nós voamos.e nós voamos.e nós voamos. 
Genesis 3:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te 
tornes a terra; porque dela foste tornes a terra; porque dela foste tornes a terra; porque dela foste tornes a terra; porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó te tomado, porquanto és pó e ao pó te tomado, porquanto és pó e ao pó te tomado, porquanto és pó e ao pó te 
tornarás.tornarás.tornarás.tornarás. 
 
O corpo corruptível terrenal 
 
Limitado ao pecado; as concupiscências; ‘as enfermidades; as Limitado ao pecado; as concupiscências; ‘as enfermidades; as Limitado ao pecado; as concupiscências; ‘as enfermidades; as Limitado ao pecado; as concupiscências; ‘as enfermidades; as 
mutilações; à mutilações; à mutilações; à mutilações; à dordordordor; às contaminações; à poliomielite, reumatismo, lepra, ; às contaminações; à poliomielite, reumatismo, lepra, ; às contaminações; à poliomielite, reumatismo, lepra, ; às contaminações; à poliomielite, reumatismo, lepra, 
doenças doenças doenças doenças infecciosasinfecciosasinfecciosasinfecciosas, ‘a velhice e a própria mor, ‘a velhice e a própria mor, ‘a velhice e a própria mor, ‘a velhice e a própria morte.te.te.te.    
    
O que significa a morte para os salvos em Jesus Cristo? 
 
Filipenses 1:21    Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro;Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro;Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro;Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro;    
A morte é o portal de entrada para a vida eterna com Deus;morte é o portal de entrada para a vida eterna com Deus;morte é o portal de entrada para a vida eterna com Deus;morte é o portal de entrada para a vida eterna com Deus;    
 
O corpo incorruptível 
 
I Cor. 15:35    Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com 
que corpo virão?que corpo virão?que corpo virão?que corpo virão?    
I Cor. 15:42 SemeiaSemeiaSemeiaSemeia----se o corpo na corrupção, e ressuscita na se o corpo na corrupção, e ressuscita na se o corpo na corrupção, e ressuscita na se o corpo na corrupção, e ressuscita na 
incorrupção;incorrupção;incorrupção;incorrupção;    
I Cor. 15:51 Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos 
transformados;transformados;transformados;transformados;    
I Cor. 15:53 Porque convém que isto qPorque convém que isto qPorque convém que isto qPorque convém que isto que é corruptível se revisa de ue é corruptível se revisa de ue é corruptível se revisa de ue é corruptível se revisa de 
incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de 
incorruptibilidade.incorruptibilidade.incorruptibilidade.incorruptibilidade.    
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As duas grandes ameaças para os perdidos sem Cristo 
 
A morte e o inferno. 
 
O brado de vitória para aqueles que morrem em Cristo 
I Cor. 15:54 TragadTragadTragadTragada foi a morte na vitória!a foi a morte na vitória!a foi a morte na vitória!a foi a morte na vitória!    
I Cor. 15:55 Onde está oh morte o teu aguilhão?    Onde está oh inferno 
a tua vitória?    
    
Nuance da vida do Diácono Manoel Edeffonso Mendes 
 
Nascido em 06 de janeiro de 1922;Nascido em 06 de janeiro de 1922;Nascido em 06 de janeiro de 1922;Nascido em 06 de janeiro de 1922;    
Viveu 79 anos de idade;Viveu 79 anos de idade;Viveu 79 anos de idade;Viveu 79 anos de idade;    
Um forte e aguerrido batalhador e Um forte e aguerrido batalhador e Um forte e aguerrido batalhador e Um forte e aguerrido batalhador e guerreiro ao longo de sua vida;guerreiro ao longo de sua vida;guerreiro ao longo de sua vida;guerreiro ao longo de sua vida;    
Venceu grandes adversidades familiares durante a sua infância no Venceu grandes adversidades familiares durante a sua infância no Venceu grandes adversidades familiares durante a sua infância no Venceu grandes adversidades familiares durante a sua infância no 
Estado do Rio;Estado do Rio;Estado do Rio;Estado do Rio;    Trabalhou até se aposentar na Cia. Souza Cruz;Trabalhou até se aposentar na Cia. Souza Cruz;Trabalhou até se aposentar na Cia. Souza Cruz;Trabalhou até se aposentar na Cia. Souza Cruz;    
Enfrentou os perigos da Segunda Guerra Mundial, como combatente Enfrentou os perigos da Segunda Guerra Mundial, como combatente Enfrentou os perigos da Segunda Guerra Mundial, como combatente Enfrentou os perigos da Segunda Guerra Mundial, como combatente 
na linha de frente;na linha de frente;na linha de frente;na linha de frente;    Foi ali que DFoi ali que DFoi ali que DFoi ali que Deus lhe deu grandes livramentos;eus lhe deu grandes livramentos;eus lhe deu grandes livramentos;eus lhe deu grandes livramentos;    Ao Ao Ao Ao 
retornar ao Brasil foi recebido com honras de herói;retornar ao Brasil foi recebido com honras de herói;retornar ao Brasil foi recebido com honras de herói;retornar ao Brasil foi recebido com honras de herói;    CasouCasouCasouCasou----se em 30 se em 30 se em 30 se em 30 
de março de 1937 com Nilda de Oliveira Mendes;de março de 1937 com Nilda de Oliveira Mendes;de março de 1937 com Nilda de Oliveira Mendes;de março de 1937 com Nilda de Oliveira Mendes;    Um homem Um homem Um homem Um homem 
extremamente dedicado à obra de Deus;extremamente dedicado à obra de Deus;extremamente dedicado à obra de Deus;extremamente dedicado à obra de Deus;    Foi um esposo exemplar e Foi um esposo exemplar e Foi um esposo exemplar e Foi um esposo exemplar e 
dedicado ao lar, e exímio educadodedicado ao lar, e exímio educadodedicado ao lar, e exímio educadodedicado ao lar, e exímio educador de seus filhos;r de seus filhos;r de seus filhos;r de seus filhos;    Homem íntegro, Homem íntegro, Homem íntegro, Homem íntegro, 
honesto e leal em suas amizades;honesto e leal em suas amizades;honesto e leal em suas amizades;honesto e leal em suas amizades;    Espírito alegre e festivo, mesmo Espírito alegre e festivo, mesmo Espírito alegre e festivo, mesmo Espírito alegre e festivo, mesmo 
diante das adversidades;diante das adversidades;diante das adversidades;diante das adversidades;    Nos últimos 3 anos travou uma batalha feroz Nos últimos 3 anos travou uma batalha feroz Nos últimos 3 anos travou uma batalha feroz Nos últimos 3 anos travou uma batalha feroz 
contra a morte, lutando contra os algozes da diabete, coração e o contra a morte, lutando contra os algozes da diabete, coração e o contra a morte, lutando contra os algozes da diabete, coração e o contra a morte, lutando contra os algozes da diabete, coração e o 
câncer.câncer.câncer.câncer.    Foi mais do quFoi mais do quFoi mais do quFoi mais do que vencedor, e viveu em toda a plenitude, o e vencedor, e viveu em toda a plenitude, o e vencedor, e viveu em toda a plenitude, o e vencedor, e viveu em toda a plenitude, o 
tempo que Deus tinha designado para a sua missão aqui na terra;tempo que Deus tinha designado para a sua missão aqui na terra;tempo que Deus tinha designado para a sua missão aqui na terra;tempo que Deus tinha designado para a sua missão aqui na terra;    
Manoel Edeffonso Mendes é modelo de vida para Manoel Edeffonso Mendes é modelo de vida para Manoel Edeffonso Mendes é modelo de vida para Manoel Edeffonso Mendes é modelo de vida para Ana Lídia, Ricardo, 
Thomé, Cássia, Eduardo, Bruno e Bruna, que são os seus sete (7) que são os seus sete (7) que são os seus sete (7) que são os seus sete (7) 
legados que ficam nlegados que ficam nlegados que ficam nlegados que ficam na história.a história.a história.a história.    Jó 1:21 O Senhor nos deu Manoel O Senhor nos deu Manoel O Senhor nos deu Manoel O Senhor nos deu Manoel 
Edeffonso Mendes, e o Senhor o tomou para si. Bendito seja o Nome Edeffonso Mendes, e o Senhor o tomou para si. Bendito seja o Nome Edeffonso Mendes, e o Senhor o tomou para si. Bendito seja o Nome Edeffonso Mendes, e o Senhor o tomou para si. Bendito seja o Nome 
do Senhor!do Senhor!do Senhor!do Senhor!    
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Lição 8Lição 8Lição 8Lição 8    
    

O MiO MiO MiO Ministério donistério donistério donistério do    Sacerdócio RealSacerdócio RealSacerdócio RealSacerdócio Real    
 
Conceito de Sacerdócio 
 
Aquele vaso separadAquele vaso separadAquele vaso separadAquele vaso separado para a obra de intercessão e o para a obra de intercessão e o para a obra de intercessão e o para a obra de intercessão e de cobertura de cobertura de cobertura de cobertura 
espiritual aos santos de Deus. espiritual aos santos de Deus. espiritual aos santos de Deus. espiritual aos santos de Deus.     
    
A função do sumo sacerdote no antigo testamento. 
 

• Cristo é o nosso sumo sacerdote  
• Estabelecido por Deus – Hebreus 5:5 Assim também, Cristo não Hebreus 5:5 Assim também, Cristo não Hebreus 5:5 Assim também, Cristo não Hebreus 5:5 Assim também, Cristo não 

se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o 
glorglorglorglorificou aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei.ificou aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei.ificou aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei.ificou aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei.    

    
• Seu cargo é eterno – Hebreus 6:20 aonde Jesus como Hebreus 6:20 aonde Jesus como Hebreus 6:20 aonde Jesus como Hebreus 6:20 aonde Jesus como 

precursorprecursorprecursorprecursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, , entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, , entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, , entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedeque.segundo a ordem de Melquisedeque.segundo a ordem de Melquisedeque.segundo a ordem de Melquisedeque.        

    
• Misericordioso. Hebreus 3:1 Pelo que convinha Hebreus 3:1 Pelo que convinha Hebreus 3:1 Pelo que convinha Hebreus 3:1 Pelo que convinha que tudo fosse que tudo fosse que tudo fosse que tudo fosse 

semelhante ao seu irmão, para ser misericordioso e sumo semelhante ao seu irmão, para ser misericordioso e sumo semelhante ao seu irmão, para ser misericordioso e sumo semelhante ao seu irmão, para ser misericordioso e sumo 
sacerdote naquilo que é de Deus, afim de se fazer propiciação sacerdote naquilo que é de Deus, afim de se fazer propiciação sacerdote naquilo que é de Deus, afim de se fazer propiciação sacerdote naquilo que é de Deus, afim de se fazer propiciação 
pelos pecados do povo.pelos pecados do povo.pelos pecados do povo.pelos pecados do povo.    

    
• Exaltado –    Hebreus 8:1 O ponto principal do que estamos Hebreus 8:1 O ponto principal do que estamos Hebreus 8:1 O ponto principal do que estamos Hebreus 8:1 O ponto principal do que estamos 

dizendo é que, temos um sumo sacerdote que se assentou a dizendo é que, temos um sumo sacerdote que se assentou a dizendo é que, temos um sumo sacerdote que se assentou a dizendo é que, temos um sumo sacerdote que se assentou a 
destra do Trono da destra do Trono da destra do Trono da destra do Trono da MajestadeMajestadeMajestadeMajestade    nos céus.nos céus.nos céus.nos céus.    

 
Cada crente é estabelecido por Deus no ministério de Sacerdócio 
 

• Chamados para a santidade – ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    19:6 E vós me19:6 E vós me19:6 E vós me19:6 E vós me    sereis sereis sereis sereis 
reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que 
falarás aos filhos de Israel.falarás aos filhos de Israel.falarás aos filhos de Israel.falarás aos filhos de Israel.    

    
• Chamados para ministrar –    Isaias 61:6 E vós sereis chamados Isaias 61:6 E vós sereis chamados Isaias 61:6 E vós sereis chamados Isaias 61:6 E vós sereis chamados 

sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso 
Deus. Comereis a abundancia das nações e naDeus. Comereis a abundancia das nações e naDeus. Comereis a abundancia das nações e naDeus. Comereis a abundancia das nações e na    sua glória vos sua glória vos sua glória vos sua glória vos 
gloriareis.gloriareis.gloriareis.gloriareis.    
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• Chamados para oferecer sacrifícios espirituais – I Pedro 2:5 I Pedro 2:5 I Pedro 2:5 I Pedro 2:5 
Vós também como pedras vivas, sois edificados como casa Vós também como pedras vivas, sois edificados como casa Vós também como pedras vivas, sois edificados como casa Vós também como pedras vivas, sois edificados como casa 
espiritual para serdes sacerdócio santo, afim de oferecerdes espiritual para serdes sacerdócio santo, afim de oferecerdes espiritual para serdes sacerdócio santo, afim de oferecerdes espiritual para serdes sacerdócio santo, afim de oferecerdes 
sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.sus Cristo.sus Cristo.sus Cristo.    

    
• Chamados para nos colocarmos na brecha e darmos cobertura 

no Reino Espiritual.    Ezequiel 22:30 Busquei entre eles um Ezequiel 22:30 Busquei entre eles um Ezequiel 22:30 Busquei entre eles um Ezequiel 22:30 Busquei entre eles um 
homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante 
mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a 
ninguém acheninguém acheninguém acheninguém achei.i.i.i.    

    
Bases espirituais para a obra sacerdotal 
 
Estar revestido de toda armadura de Deus. Efésios 6:11 RevestiEfésios 6:11 RevestiEfésios 6:11 RevestiEfésios 6:11 Revesti----vos vos vos vos 
de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as 
astutas ciladas do diabo.astutas ciladas do diabo.astutas ciladas do diabo.astutas ciladas do diabo.        
    
Rejeitar todo o fardo imposto pelo inimigo.    
Não impor fardos aos seus irmãos.    
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Lição 9Lição 9Lição 9Lição 9    
    

A torrente A torrente A torrente A torrente de águas purificadorasde águas purificadorasde águas purificadorasde águas purificadoras    
    
Ezequiel 47:1Ezequiel 47:1Ezequiel 47:1Ezequiel 47:1----12121212    
    
Ezequiel, um Profeta com revelações para os nossos dias atuais 

• Viu e recebeu a Unção Sobrenatural da glória de Deus;Viu e recebeu a Unção Sobrenatural da glória de Deus;Viu e recebeu a Unção Sobrenatural da glória de Deus;Viu e recebeu a Unção Sobrenatural da glória de Deus;    
• A visão dos quatro A visão dos quatro A visão dos quatro A visão dos quatro (4) seres viventes, com a interação da Unção (4) seres viventes, com a interação da Unção (4) seres viventes, com a interação da Unção (4) seres viventes, com a interação da Unção 

de Deus com os homens, que se manifesta nos quatro cantos de Deus com os homens, que se manifesta nos quatro cantos de Deus com os homens, que se manifesta nos quatro cantos de Deus com os homens, que se manifesta nos quatro cantos 
da terra. A efusão do ES será derramada em toda carne;da terra. A efusão do ES será derramada em toda carne;da terra. A efusão do ES será derramada em toda carne;da terra. A efusão do ES será derramada em toda carne;    

• A visão do carro com quatro (4) rodas que move o Espírito Santo A visão do carro com quatro (4) rodas que move o Espírito Santo A visão do carro com quatro (4) rodas que move o Espírito Santo A visão do carro com quatro (4) rodas que move o Espírito Santo 
para os quatro cantos da terra;para os quatro cantos da terra;para os quatro cantos da terra;para os quatro cantos da terra;    

• EzEzEzEzequiel comeu o Livro com a Palavra de Deus (fome da equiel comeu o Livro com a Palavra de Deus (fome da equiel comeu o Livro com a Palavra de Deus (fome da equiel comeu o Livro com a Palavra de Deus (fome da 
Palavra);Palavra);Palavra);Palavra);    

• Ezequiel viu o cerco simbólico de Jerusalém! (O Palco da Cidade Ezequiel viu o cerco simbólico de Jerusalém! (O Palco da Cidade Ezequiel viu o cerco simbólico de Jerusalém! (O Palco da Cidade Ezequiel viu o cerco simbólico de Jerusalém! (O Palco da Cidade 
Santa que se arma para os grandes acontecimentos finais da Santa que se arma para os grandes acontecimentos finais da Santa que se arma para os grandes acontecimentos finais da Santa que se arma para os grandes acontecimentos finais da 
história);história);história);história);    

• O juízo de Deus contra os chefes do povo (A crise de O juízo de Deus contra os chefes do povo (A crise de O juízo de Deus contra os chefes do povo (A crise de O juízo de Deus contra os chefes do povo (A crise de 
credibicredibicredibicredibilidade das Denominações e de seus Líderes);lidade das Denominações e de seus Líderes);lidade das Denominações e de seus Líderes);lidade das Denominações e de seus Líderes);    

• O Profeta descreve o cativeiro;O Profeta descreve o cativeiro;O Profeta descreve o cativeiro;O Profeta descreve o cativeiro;    
• Os falsos profetas;Os falsos profetas;Os falsos profetas;Os falsos profetas;    
• O castigo dos idólatras;O castigo dos idólatras;O castigo dos idólatras;O castigo dos idólatras;    
• A visão do Vale de Ossos Secos;A visão do Vale de Ossos Secos;A visão do Vale de Ossos Secos;A visão do Vale de Ossos Secos;    
• A responsabilidade é pessoal;A responsabilidade é pessoal;A responsabilidade é pessoal;A responsabilidade é pessoal;    
• A queda de Magogue;A queda de Magogue;A queda de Magogue;A queda de Magogue;    
• A Glória do Senhor que enche o templo;A Glória do Senhor que enche o templo;A Glória do Senhor que enche o templo;A Glória do Senhor que enche o templo;    
• Israel sendo rIsrael sendo rIsrael sendo rIsrael sendo restaurado.estaurado.estaurado.estaurado.    

 
A visão profética da Torrente de Águas PurificadorasA visão profética da Torrente de Águas PurificadorasA visão profética da Torrente de Águas PurificadorasA visão profética da Torrente de Águas Purificadoras    
 

• Uma visão do Uma visão do Uma visão do Uma visão do mover do Espírito Santo para os últimos diasmover do Espírito Santo para os últimos diasmover do Espírito Santo para os últimos diasmover do Espírito Santo para os últimos dias;;;;    
• Uma Uma Uma Uma Unção do Espírito Santo que saia da Casa de Unção do Espírito Santo que saia da Casa de Unção do Espírito Santo que saia da Casa de Unção do Espírito Santo que saia da Casa de Deus que é a Deus que é a Deus que é a Deus que é a 

Sua Igreja;Sua Igreja;Sua Igreja;Sua Igreja;        
• O Profeta era levado pelo mover a aprofundarO Profeta era levado pelo mover a aprofundarO Profeta era levado pelo mover a aprofundarO Profeta era levado pelo mover a aprofundar----se nas águasse nas águasse nas águasse nas águas    do do do do 

Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo;;;;    
• Um Um Um Um cordel para medir ocordel para medir ocordel para medir ocordel para medir o    avanço daqueles que querem essa avanço daqueles que querem essa avanço daqueles que querem essa avanço daqueles que querem essa 

experiência de ser cheios do ES;experiência de ser cheios do ES;experiência de ser cheios do ES;experiência de ser cheios do ES;    
• O avanço até chegar às águas profundas;O avanço até chegar às águas profundas;O avanço até chegar às águas profundas;O avanço até chegar às águas profundas;    
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• Às margens uma grande abundância de Às margens uma grande abundância de Às margens uma grande abundância de Às margens uma grande abundância de árvores (discípulos);árvores (discípulos);árvores (discípulos);árvores (discípulos);    
• Águas que descem a campina e Águas que descem a campina e Águas que descem a campina e Águas que descem a campina e entram no mar entram no mar entram no mar entram no mar (multidões);(multidões);(multidões);(multidões);    
• Águas do rioÁguas do rioÁguas do rioÁguas do rio    que saram o mar;que saram o mar;que saram o mar;que saram o mar;    
• Peixes de toda espécie Peixes de toda espécie Peixes de toda espécie Peixes de toda espécie (pobres, ricos, crianças e velhos que (pobres, ricos, crianças e velhos que (pobres, ricos, crianças e velhos que (pobres, ricos, crianças e velhos que 

receberão o ES);receberão o ES);receberão o ES);receberão o ES);    
• Os Pescadores estarão juntos dele Os Pescadores estarão juntos dele Os Pescadores estarão juntos dele Os Pescadores estarão juntos dele (Lí(Lí(Lí(Líderes de NEFderes de NEFderes de NEFderes de NEF’’’’ssss, Pastores, , Pastores, , Pastores, , Pastores, 

Pastoras, Levitas);Pastoras, Levitas);Pastoras, Levitas);Pastoras, Levitas);    
• Haverá vida por onde o rio passarHaverá vida por onde o rio passarHaverá vida por onde o rio passarHaverá vida por onde o rio passar;;;;    
• Os enfermos recebOs enfermos recebOs enfermos recebOs enfermos receberão curaerão curaerão curaerão cura;;;;    
• Os peixes são em multidão excessivaOs peixes são em multidão excessivaOs peixes são em multidão excessivaOs peixes são em multidão excessiva; (colheita de almas);; (colheita de almas);; (colheita de almas);; (colheita de almas);    
• O rio deságua no Mar Morto,O rio deságua no Mar Morto,O rio deságua no Mar Morto,O rio deságua no Mar Morto,    e lhe dá vida.e lhe dá vida.e lhe dá vida.e lhe dá vida.    

    
    
Ilustração.        
    

• Salmos 1:3    Pois o justo será como a árvore plantado junto a Pois o justo será como a árvore plantado junto a Pois o justo será como a árvore plantado junto a Pois o justo será como a árvore plantado junto a 
corrente de águas que dá o seu fruto na estação própria, e tudo corrente de águas que dá o seu fruto na estação própria, e tudo corrente de águas que dá o seu fruto na estação própria, e tudo corrente de águas que dá o seu fruto na estação própria, e tudo 
quanto fizer prosperará.quanto fizer prosperará.quanto fizer prosperará.quanto fizer prosperará.    

• O Justo florescerá como a palmeira.    
• As várias referências de Deus sobre esse Rio de Águas 

Purificadoras 
• O propósito dO propósito dO propósito dO propósito desse rio é de promover esse rio é de promover esse rio é de promover esse rio é de promover a vida abundante    da parte da parte da parte da parte 

de Deus a todos aqueles que recebem a Jesus, como Senhor e de Deus a todos aqueles que recebem a Jesus, como Senhor e de Deus a todos aqueles que recebem a Jesus, como Senhor e de Deus a todos aqueles que recebem a Jesus, como Senhor e 
Salvador;Salvador;Salvador;Salvador;    

• João 10:10 O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir. O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir. O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir. O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir. 
Mas eu vim para que tenhais vida, e a tenhais com abundância.Mas eu vim para que tenhais vida, e a tenhais com abundância.Mas eu vim para que tenhais vida, e a tenhais com abundância.Mas eu vim para que tenhais vida, e a tenhais com abundância.    

• Esse rio é semelhante ao rio que ao rio que ao rio que ao rio que fluíafluíafluíafluía    no Jardim do no Jardim do no Jardim do no Jardim do ÉdenÉdenÉdenÉden. . . . 
Genesis 2:8Genesis 2:8Genesis 2:8Genesis 2:8----10;10;10;10;    

• Apocalipse 22:1-2 é o rio da vida da Nova Jerusalém;é o rio da vida da Nova Jerusalém;é o rio da vida da Nova Jerusalém;é o rio da vida da Nova Jerusalém;    
• Essa água viva é o Espírito Santo e as e as e as e as bênçãosbênçãosbênçãosbênçãos    de vida que Ele de vida que Ele de vida que Ele de vida que Ele 

veio trazer.veio trazer.veio trazer.veio trazer.    
    
    
    
Ilustração:  
 

• A fonte de água das montanhas que abastecia um A fonte de água das montanhas que abastecia um A fonte de água das montanhas que abastecia um A fonte de água das montanhas que abastecia um Vilarejo Celta Vilarejo Celta Vilarejo Celta Vilarejo Celta 
na Espanha;na Espanha;na Espanha;na Espanha;    

• A fonte ficou retida porque o cadáver de um animal desviou a A fonte ficou retida porque o cadáver de um animal desviou a A fonte ficou retida porque o cadáver de um animal desviou a A fonte ficou retida porque o cadáver de um animal desviou a 
fonte do rio;fonte do rio;fonte do rio;fonte do rio;    

• Um grupo de homens escalaram o Monte e Um grupo de homens escalaram o Monte e Um grupo de homens escalaram o Monte e Um grupo de homens escalaram o Monte e desobstruíramdesobstruíramdesobstruíramdesobstruíram    a a a a 
fonte;fonte;fonte;fonte;    
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• A água voltou a jorrar e a trazer alegria e vida aos moradores do A água voltou a jorrar e a trazer alegria e vida aos moradores do A água voltou a jorrar e a trazer alegria e vida aos moradores do A água voltou a jorrar e a trazer alegria e vida aos moradores do 
Vilarejo.Vilarejo.Vilarejo.Vilarejo.    

• Essa palavra rhema de Deus é para você que vive num deserto; 
• Você que vive em Você que vive em Você que vive em Você que vive em terra árida, em sequidão, faminto de justiça e , em sequidão, faminto de justiça e , em sequidão, faminto de justiça e , em sequidão, faminto de justiça e 

de realizações;de realizações;de realizações;de realizações;    
• É para você cuja vida é como É para você cuja vida é como É para você cuja vida é como É para você cuja vida é como um mar morto, onde pereceram as , onde pereceram as , onde pereceram as , onde pereceram as 

esperanças e expectativas de vida;esperanças e expectativas de vida;esperanças e expectativas de vida;esperanças e expectativas de vida;    
• É para você que vive no cativeiro, onde o Diabo ceifou tudo o que É para você que vive no cativeiro, onde o Diabo ceifou tudo o que É para você que vive no cativeiro, onde o Diabo ceifou tudo o que É para você que vive no cativeiro, onde o Diabo ceifou tudo o que 

você você você você possuíapossuíapossuíapossuía, inclusive seus sonhos, esperanças e aspirações , inclusive seus sonhos, esperanças e aspirações , inclusive seus sonhos, esperanças e aspirações , inclusive seus sonhos, esperanças e aspirações 
de vida;de vida;de vida;de vida;    

• E para você em que o rio da E para você em que o rio da E para você em que o rio da E para você em que o rio da sua vida secou, se sua vida como , se sua vida como , se sua vida como , se sua vida como 
uma árvore não produziu mais frutos, uma árvore não produziu mais frutos, uma árvore não produziu mais frutos, uma árvore não produziu mais frutos, caíramcaíramcaíramcaíram    as folhas, as folhas, as folhas, as folhas, 
apodapodapodapodreceram as raízes e a receram as raízes e a receram as raízes e a receram as raízes e a árvore foi cortada pelos homens. . . .     

• Jó 14:7-9 Porque há esperança para a árvore que for cortada, Porque há esperança para a árvore que for cortada, Porque há esperança para a árvore que for cortada, Porque há esperança para a árvore que for cortada, 
ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se 
envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao 
cheio das águas brotarácheio das águas brotarácheio das águas brotarácheio das águas brotará    e dará ramos como a planta.e dará ramos como a planta.e dará ramos como a planta.e dará ramos como a planta.    

    
Esse rio está passando hoje neste lugar 
 
João 7:38 Quem crê em mim, conforme diz as escrituras: rios de água Quem crê em mim, conforme diz as escrituras: rios de água Quem crê em mim, conforme diz as escrituras: rios de água Quem crê em mim, conforme diz as escrituras: rios de água 
viva correrão de seu interior.viva correrão de seu interior.viva correrão de seu interior.viva correrão de seu interior.    
 
Ilustração – Naamã, mergulhou sete (7) vezes no rio Jordão para ser Naamã, mergulhou sete (7) vezes no rio Jordão para ser Naamã, mergulhou sete (7) vezes no rio Jordão para ser Naamã, mergulhou sete (7) vezes no rio Jordão para ser 
curado da lepra.curado da lepra.curado da lepra.curado da lepra.    
    
EncheiEncheiEncheiEnchei----vos do Espírito vos do Espírito vos do Espírito vos do Espírito     
Efésios 5:18 Efésios 5:18 Efésios 5:18 Efésios 5:18 E não vos embriagueis com vinho em que há 
devassidão, mas enchei- vos do Espírito. 
    
A unção do Espírito Santo é estabelecido por medidaA unção do Espírito Santo é estabelecido por medidaA unção do Espírito Santo é estabelecido por medidaA unção do Espírito Santo é estabelecido por medida    
I Tessalonicenses 5: 19I Tessalonicenses 5: 19I Tessalonicenses 5: 19I Tessalonicenses 5: 19 Não extingais o Espírito Santo. 
 
O Espírito Santo é sensívO Espírito Santo é sensívO Espírito Santo é sensívO Espírito Santo é sensível às nossas atitudesel às nossas atitudesel às nossas atitudesel às nossas atitudes 
Efésios 4:30Efésios 4:30Efésios 4:30Efésios 4:30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual 
fostes selados para o dia da redenção. 
 
O Espírito Santo é o Amigo Íntimo que nos ajuda e intercede por nós 
nos momentos mais difíceis de nossas vidas. 
 
Romanos 8:26 Romanos 8:26 Romanos 8:26 Romanos 8:26 Da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas 
fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, 
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 
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• Estilo de uma vida cheia do Espírito SantoEstilo de uma vida cheia do Espírito SantoEstilo de uma vida cheia do Espírito SantoEstilo de uma vida cheia do Espírito Santo    
• Uma experiência que nos transporta do reino natural para os 

poderes sobrenaturais; 
• Uma experiência que crucifica o velho homem; 
• Uma experiência que nos faz viver as Escrituras; 
• Uma experiência que soerga a autoestima; 
• Uma vida plena de realizações; 
• Uma vida que supera todas as fraquezas; 
• Uma vida com propósitos; 
• Uma vida plena de realizações; 
• Uma vida merecedora de toda sorte de bênçãos das regiões 

celestiais; 
• Uma vida abundante, plena de autoridade e poder contra as 

forças do mal; 
• Efésios 5:18 Uma experiência que nos dá mais poder na oração 

-   
• Efésios 6:10-18. Uma experiência que nos ensina a lutar contra 

as forças das trevas. 
•  João 16:14 Uma experiência que glorifica a Jesus e nos 

transborda de Unção. 
 
12. Sê cheio do Espírito Santo. Ministração coletiva organizada 

• Ministração ao Comando Delta eMinistração ao Comando Delta eMinistração ao Comando Delta eMinistração ao Comando Delta e    crianças; Ministração ao crianças; Ministração ao crianças; Ministração ao crianças; Ministração ao 
Comando Apocalipse; Comando Apocalipse; Comando Apocalipse; Comando Apocalipse;     

• Ministração às Guerreiras de Oração; Ministração às Guerreiras de Oração; Ministração às Guerreiras de Oração; Ministração às Guerreiras de Oração;     
• Ministração aos ER; Ministração aos ER; Ministração aos ER; Ministração aos ER;     
• Ministração às MR; Ministração às MR; Ministração às MR; Ministração às MR;     
• Ministração voluntária geral no corredor; Ministração voluntária geral no corredor; Ministração voluntária geral no corredor; Ministração voluntária geral no corredor;     
• Por onde o rio passar; Por onde o rio passar; Por onde o rio passar; Por onde o rio passar;     
• O rio está jorrando do altar.O rio está jorrando do altar.O rio está jorrando do altar.O rio está jorrando do altar.    
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Lição 10Lição 10Lição 10Lição 10    
    

A VA VA VA Vitória itória itória itória que vence o mundoque vence o mundoque vence o mundoque vence o mundo    
    
I João 5:4I João 5:4I João 5:4I João 5:4    
    
O mundo e sua constituição 
 
Sistema Sistema Sistema Sistema econômico, econômico, econômico, econômico, político, socialpolítico, socialpolítico, socialpolítico, social, financeiro, educacional, , financeiro, educacional, , financeiro, educacional, , financeiro, educacional, 
corporações, organizações, classes sociais, instituições, modelos, etc.corporações, organizações, classes sociais, instituições, modelos, etc.corporações, organizações, classes sociais, instituições, modelos, etc.corporações, organizações, classes sociais, instituições, modelos, etc.    
    
Não devemos amar o mundoNão devemos amar o mundoNão devemos amar o mundoNão devemos amar o mundo    
I João 2:15 Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguémalguémalguémalguém    
ama o mundo, o amor do Pai não está nele.ama o mundo, o amor do Pai não está nele.ama o mundo, o amor do Pai não está nele.ama o mundo, o amor do Pai não está nele.    
    
Não devemos nos embaraçar com os negócios deste mundoNão devemos nos embaraçar com os negócios deste mundoNão devemos nos embaraçar com os negócios deste mundoNão devemos nos embaraçar com os negócios deste mundo    
II Timóteo 2:4 Nenhum soldado em serviço se embaraça com os Nenhum soldado em serviço se embaraça com os Nenhum soldado em serviço se embaraça com os Nenhum soldado em serviço se embaraça com os 
negócios deste mundo, afim de agradar aquele negócios deste mundo, afim de agradar aquele negócios deste mundo, afim de agradar aquele negócios deste mundo, afim de agradar aquele que o alistou para a que o alistou para a que o alistou para a que o alistou para a 
guerra.guerra.guerra.guerra.    
    
Não devemos nos conformar com este mundoNão devemos nos conformar com este mundoNão devemos nos conformar com este mundoNão devemos nos conformar com este mundo    
Romanos 12:2 E não vos conformeis com este mundo, mas E não vos conformeis com este mundo, mas E não vos conformeis com este mundo, mas E não vos conformeis com este mundo, mas 
transformaitransformaitransformaitransformai----vos pela renovação do vosso entendimento.vos pela renovação do vosso entendimento.vos pela renovação do vosso entendimento.vos pela renovação do vosso entendimento.    
    
Quem é amigo do Quem é amigo do Quem é amigo do Quem é amigo do mundo é inimigo de Deusmundo é inimigo de Deusmundo é inimigo de Deusmundo é inimigo de Deus    
Tiago 4:4 AdúlterosAdúlterosAdúlterosAdúlteros    e adulteras, nãoe adulteras, nãoe adulteras, nãoe adulteras, não    sabeis que a amizade com o sabeis que a amizade com o sabeis que a amizade com o sabeis que a amizade com o 
mundo é inimizade para com Deus? Portanto qualquer que quer ser mundo é inimizade para com Deus? Portanto qualquer que quer ser mundo é inimizade para com Deus? Portanto qualquer que quer ser mundo é inimizade para com Deus? Portanto qualquer que quer ser 
amigo do mundo, constituiamigo do mundo, constituiamigo do mundo, constituiamigo do mundo, constitui----se inimigo de Deus.se inimigo de Deus.se inimigo de Deus.se inimigo de Deus.    
    
Não devemos juntar tesouros neste mundo 
Mateus 6:19 Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem 
consomeconsomeconsomeconsomem, e onde os ladrões roubam e arrombam.m, e onde os ladrões roubam e arrombam.m, e onde os ladrões roubam e arrombam.m, e onde os ladrões roubam e arrombam.    
    
A nossa alma é mais importante que o mundo inteiro 
Lucas 9:25 Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder 
a sua alma? a sua alma? a sua alma? a sua alma?     
    
Jesus não tinha apego com as coisas deste mundo 
Não tinha emprego público/ não tinhaNão tinha emprego público/ não tinhaNão tinha emprego público/ não tinhaNão tinha emprego público/ não tinha    casa própria;casa própria;casa própria;casa própria;    
Mateus 6:34 Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã 
se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.    
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No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o 
mundo. João 16:33 
 
O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a 
vontade de Deus permanece para sempre (I João 2:17) 
As vaidades e futilidades das coisas que se fazem neste mundo 
 
Eclesiastes 2:11 Olhei para todas as obras que as minhas mãos Olhei para todas as obras que as minhas mãos Olhei para todas as obras que as minhas mãos Olhei para todas as obras que as minhas mãos 
fizeram, como também para o trabalho que eu,fizeram, como também para o trabalho que eu,fizeram, como também para o trabalho que eu,fizeram, como também para o trabalho que eu,    trabalhando tinha feito trabalhando tinha feito trabalhando tinha feito trabalhando tinha feito 
e, vi que tudo era vaidade a aflição de espírito, e que proveito algum e, vi que tudo era vaidade a aflição de espírito, e que proveito algum e, vi que tudo era vaidade a aflição de espírito, e que proveito algum e, vi que tudo era vaidade a aflição de espírito, e que proveito algum 
havia debaixo do sol.havia debaixo do sol.havia debaixo do sol.havia debaixo do sol. 
 
Paulo crucificou o mundo – GálatasGálatasGálatasGálatas    6:14 Mas longe de mim esteja a 6:14 Mas longe de mim esteja a 6:14 Mas longe de mim esteja a 6:14 Mas longe de mim esteja a 
gloriargloriargloriargloriar----me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o 
mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. 
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Lição 11Lição 11Lição 11Lição 11    
    

A Síndrome do MedoA Síndrome do MedoA Síndrome do MedoA Síndrome do Medo    
    

Mateus 14:22Mateus 14:22Mateus 14:22Mateus 14:22----33333333    
Jesus anda por sobre o mar 
Jesus alimentou mais de 5 mil homens, além de mulheres e crianças, Jesus alimentou mais de 5 mil homens, além de mulheres e crianças, Jesus alimentou mais de 5 mil homens, além de mulheres e crianças, Jesus alimentou mais de 5 mil homens, além de mulheres e crianças, 
com 5 pães e 2 peixes;com 5 pães e 2 peixes;com 5 pães e 2 peixes;com 5 pães e 2 peixes;    
SentiuSentiuSentiuSentiu----se se se se cansado, pediu aos discípulos que atravessassem o mar, cansado, pediu aos discípulos que atravessassem o mar, cansado, pediu aos discípulos que atravessassem o mar, cansado, pediu aos discípulos que atravessassem o mar, 
enquanto subia o monte para orar;enquanto subia o monte para orar;enquanto subia o monte para orar;enquanto subia o monte para orar;    
O barco dos discípulos estava no alto mar e começou a ser açoitado O barco dos discípulos estava no alto mar e começou a ser açoitado O barco dos discípulos estava no alto mar e começou a ser açoitado O barco dos discípulos estava no alto mar e começou a ser açoitado 
por ventos contrários;por ventos contrários;por ventos contrários;por ventos contrários;    
Na Quarta vigília da noite, Jesus foi Ter com eles, não tinha como ir, a Na Quarta vigília da noite, Jesus foi Ter com eles, não tinha como ir, a Na Quarta vigília da noite, Jesus foi Ter com eles, não tinha como ir, a Na Quarta vigília da noite, Jesus foi Ter com eles, não tinha como ir, a 
não não não não ser andando por sobre o mar;ser andando por sobre o mar;ser andando por sobre o mar;ser andando por sobre o mar;    
Verso 26.    Os Os Os Os discípulosdiscípulosdiscípulosdiscípulos    quando viram alguém andando por sobre o quando viram alguém andando por sobre o quando viram alguém andando por sobre o quando viram alguém andando por sobre o 
mar, ficaram aterrorizados e tomados de mar, ficaram aterrorizados e tomados de mar, ficaram aterrorizados e tomados de mar, ficaram aterrorizados e tomados de medomedomedomedo    começaram a gritar: é começaram a gritar: é começaram a gritar: é começaram a gritar: é 
um fantasma!um fantasma!um fantasma!um fantasma!    
 
O que é o Medo??? 
 
É um distúrbio emocional provocado por estímulos externosÉ um distúrbio emocional provocado por estímulos externosÉ um distúrbio emocional provocado por estímulos externosÉ um distúrbio emocional provocado por estímulos externos    
    
Tipos de Medos 
Fobia – medo mórbido de objetos, animais e insetos sem justa causa;medo mórbido de objetos, animais e insetos sem justa causa;medo mórbido de objetos, animais e insetos sem justa causa;medo mórbido de objetos, animais e insetos sem justa causa; 
Claustrofobia – medo do escuro, de lugares fechados e de alturas;medo do escuro, de lugares fechados e de alturas;medo do escuro, de lugares fechados e de alturas;medo do escuro, de lugares fechados e de alturas; 
Síndrome de Pânico – estado de pavor e de desespero total;estado de pavor e de desespero total;estado de pavor e de desespero total;estado de pavor e de desespero total; 
Paranoia – mania de perseguição.mania de perseguição.mania de perseguição.mania de perseguição.    
 
Ils. O caso Alice. 
 
Situações do Medo 
Situações reais de perigo; 
Situações de imaginação; 
 
Ilustrações:  
Os discípulos imaginavam que Jesus fosse um fantasma;Os discípulos imaginavam que Jesus fosse um fantasma;Os discípulos imaginavam que Jesus fosse um fantasma;Os discípulos imaginavam que Jesus fosse um fantasma;    
Um tiro de espingarda na folha de uma bananeira;Um tiro de espingarda na folha de uma bananeira;Um tiro de espingarda na folha de uma bananeira;Um tiro de espingarda na folha de uma bananeira;    
O ruído na fita de um gravador que parecia com uma cobra O ruído na fita de um gravador que parecia com uma cobra O ruído na fita de um gravador que parecia com uma cobra O ruído na fita de um gravador que parecia com uma cobra cascavel;cascavel;cascavel;cascavel;    
O homem enforcado no pé de jatobá;O homem enforcado no pé de jatobá;O homem enforcado no pé de jatobá;O homem enforcado no pé de jatobá;    
Na escuridão do alto Solimões.Na escuridão do alto Solimões.Na escuridão do alto Solimões.Na escuridão do alto Solimões.    
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Alterações fisiológicas do Medo 
Alterações cardíacas; Alterações Alterações cardíacas; Alterações Alterações cardíacas; Alterações Alterações cardíacas; Alterações respiratórias; Alteraçõesrespiratórias; Alteraçõesrespiratórias; Alteraçõesrespiratórias; Alterações    excretórias; excretórias; excretórias; excretórias; 
Alterações digestivas;Alterações digestivas;Alterações digestivas;Alterações digestivas;    
Alterações hormonais da adrenalina; Alterações motorAlterações hormonais da adrenalina; Alterações motorAlterações hormonais da adrenalina; Alterações motorAlterações hormonais da adrenalina; Alterações motoras; Alterações as; Alterações as; Alterações as; Alterações 
do sono.do sono.do sono.do sono.    
    
O agente do Medo 
Os efeitos da opressão demoníaca:Os efeitos da opressão demoníaca:Os efeitos da opressão demoníaca:Os efeitos da opressão demoníaca:    
João 10:10 O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir;João 10:10 O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir;João 10:10 O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir;João 10:10 O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir;    
I Pedro 5:8 O Diabo anda bramando como leão, procurando alguém a I Pedro 5:8 O Diabo anda bramando como leão, procurando alguém a I Pedro 5:8 O Diabo anda bramando como leão, procurando alguém a I Pedro 5:8 O Diabo anda bramando como leão, procurando alguém a 
quem possa tragar;quem possa tragar;quem possa tragar;quem possa tragar;    
Efésios 6:11 RevestiEfésios 6:11 RevestiEfésios 6:11 RevestiEfésios 6:11 Revesti----vos de toda a avos de toda a avos de toda a avos de toda a armadura de Deus, para que rmadura de Deus, para que rmadura de Deus, para que rmadura de Deus, para que 
possais estar firme contra as astutas ciladas do Diabo;possais estar firme contra as astutas ciladas do Diabo;possais estar firme contra as astutas ciladas do Diabo;possais estar firme contra as astutas ciladas do Diabo;    
Os endemoniados em Gerasa e Gadara que viviam aprisionados e Os endemoniados em Gerasa e Gadara que viviam aprisionados e Os endemoniados em Gerasa e Gadara que viviam aprisionados e Os endemoniados em Gerasa e Gadara que viviam aprisionados e 
atormentados em cemitérios;atormentados em cemitérios;atormentados em cemitérios;atormentados em cemitérios;    
Um menino lunático Um menino lunático Um menino lunático Um menino lunático atormentadoatormentadoatormentadoatormentado    e que o Diabo lançava no fogo;e que o Diabo lançava no fogo;e que o Diabo lançava no fogo;e que o Diabo lançava no fogo;    
Um homem Um homem Um homem Um homem endemoniadoendemoniadoendemoniadoendemoniado    emememem    Cafarnaum com espírito imundo;Cafarnaum com espírito imundo;Cafarnaum com espírito imundo;Cafarnaum com espírito imundo;    
Uma mulher encurvada há 18 anos com espírito de enfermidade.Uma mulher encurvada há 18 anos com espírito de enfermidade.Uma mulher encurvada há 18 anos com espírito de enfermidade.Uma mulher encurvada há 18 anos com espírito de enfermidade.    
    
As ameaças do Diabo 
 
Apocalipse 2:10 Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que 
o Diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e o Diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e o Diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e o Diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e 
tereistereistereistereis    uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e daruma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e daruma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e daruma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar----tetetete----ei a coroa ei a coroa ei a coroa ei a coroa 
da vida.da vida.da vida.da vida.    
 
O aprisionamento provocado pelo Diabo para sermos tentados 
Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo Diabo;Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo Diabo;Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo Diabo;Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo Diabo;    
    
A nossa luta contra o Diabo é passageira 
V10 E tereis uma V10 E tereis uma V10 E tereis uma V10 E tereis uma tribulação de 10 dias.tribulação de 10 dias.tribulação de 10 dias.tribulação de 10 dias.    
    
O Diabo não pode tocar na vida do crente sem a autorização de Deus 
O exemplo de Jó.O exemplo de Jó.O exemplo de Jó.O exemplo de Jó.    
    
Até para entrar num animal, o Diabo pede autorização a Deus. 
A legião de demônios que pediram permissão para entrar numa A legião de demônios que pediram permissão para entrar numa A legião de demônios que pediram permissão para entrar numa A legião de demônios que pediram permissão para entrar numa 
manada de porcos.manada de porcos.manada de porcos.manada de porcos.    
        
Jesus nos deu poder a autoridade sobre as forças do inimigo 
Lucas 10:19    Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões 
e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.    
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O crente é inume contra macumba e feitiçaria – Lucas 10:19b e nada e nada e nada e nada 
vos fará davos fará davos fará davos fará dano algum.no algum.no algum.no algum.    
    
A admiração dos discípulos. Lucas 10:17 E voltaram os 70 discípulos E voltaram os 70 discípulos E voltaram os 70 discípulos E voltaram os 70 discípulos 
com alegria dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos com alegria dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos com alegria dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos com alegria dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos 
sujeitam;sujeitam;sujeitam;sujeitam;    
    
Nossa maior alegria: Lucas 10:20 Não vos alegreis porque se vos Não vos alegreis porque se vos Não vos alegreis porque se vos Não vos alegreis porque se vos 
sujeitam os espíritos, alegraisujeitam os espíritos, alegraisujeitam os espíritos, alegraisujeitam os espíritos, alegrai----vos avos avos avos antes por estar o vosso nome escrito ntes por estar o vosso nome escrito ntes por estar o vosso nome escrito ntes por estar o vosso nome escrito 
nos céus.nos céus.nos céus.nos céus.    
    
O Diabo só tem poder sobre aqueles que estão sem Cristo 
I João 5:19 Porque sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno.Porque sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno.Porque sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno.Porque sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno.    
II Cor. 4:4 nos quais o deus deste século cegou o entendimento dos nos quais o deus deste século cegou o entendimento dos nos quais o deus deste século cegou o entendimento dos nos quais o deus deste século cegou o entendimento dos 
incrédulos, para que nãincrédulos, para que nãincrédulos, para que nãincrédulos, para que não lhes o lhes o lhes o lhes resplandeçaresplandeçaresplandeçaresplandeça    a luz do Evangelho da glória a luz do Evangelho da glória a luz do Evangelho da glória a luz do Evangelho da glória 
de Cristo que é a imagem de Deus.de Cristo que é a imagem de Deus.de Cristo que é a imagem de Deus.de Cristo que é a imagem de Deus.    
I João 3:8 Quem comete pecado é do Diabo, porque o Diabo peca Quem comete pecado é do Diabo, porque o Diabo peca Quem comete pecado é do Diabo, porque o Diabo peca Quem comete pecado é do Diabo, porque o Diabo peca 
desde o princípio.  Para isso o Filho de Deus se manifestou para desde o princípio.  Para isso o Filho de Deus se manifestou para desde o princípio.  Para isso o Filho de Deus se manifestou para desde o princípio.  Para isso o Filho de Deus se manifestou para 
destruir as obras do Diabo.destruir as obras do Diabo.destruir as obras do Diabo.destruir as obras do Diabo.    
 
Levantando um altar para acabar com todo espírito de medo 
Cite o medo que lhe atormenta;Cite o medo que lhe atormenta;Cite o medo que lhe atormenta;Cite o medo que lhe atormenta;    
Apelo a quem deseja receber Cristo como Senhor e Salvador.Apelo a quem deseja receber Cristo como Senhor e Salvador.Apelo a quem deseja receber Cristo como Senhor e Salvador.Apelo a quem deseja receber Cristo como Senhor e Salvador.    
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Lição 12Lição 12Lição 12Lição 12    
    

Andando sobre as Andando sobre as Andando sobre as Andando sobre as circunstancias!circunstancias!circunstancias!circunstancias!    
 
Mateus 7:34 
 
Um mundo de aflições 
João 16:33 – No mundo tereisNo mundo tereisNo mundo tereisNo mundo tereis    aflições, mas tende bom animo porque aflições, mas tende bom animo porque aflições, mas tende bom animo porque aflições, mas tende bom animo porque 
eu venci o mundo;eu venci o mundo;eu venci o mundo;eu venci o mundo; 
Mateus 24:21 ––––    Porque haverá uma grande tribulação como nunca Porque haverá uma grande tribulação como nunca Porque haverá uma grande tribulação como nunca Porque haverá uma grande tribulação como nunca 
houve desde o começo do mundo;houve desde o começo do mundo;houve desde o começo do mundo;houve desde o começo do mundo; 
Romanos 8:36 – Por amor de ti somos entregues a morte todos os Por amor de ti somos entregues a morte todos os Por amor de ti somos entregues a morte todos os Por amor de ti somos entregues a morte todos os 
dias. Somos considerados como ovelhas mudas dias. Somos considerados como ovelhas mudas dias. Somos considerados como ovelhas mudas dias. Somos considerados como ovelhas mudas que caminham para que caminham para que caminham para que caminham para 
o matadouro;o matadouro;o matadouro;o matadouro;    
 
Os dias são maus 
 
Jesus predisse que a cada dia viveríamos circunstancias diversas e 
adversas 
Mateus 7:34 Não vos inquieteis pelo dia de Não vos inquieteis pelo dia de Não vos inquieteis pelo dia de Não vos inquieteis pelo dia de amanhãamanhãamanhãamanhã, porque o dia de , porque o dia de , porque o dia de , porque o dia de 
amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mau.amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mau.amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mau.amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mau. 
 
O que são as Circunstâncias? 
Definição ––––    São situações surgidas no dia a dia que muitas vezes São situações surgidas no dia a dia que muitas vezes São situações surgidas no dia a dia que muitas vezes São situações surgidas no dia a dia que muitas vezes 
perturbam o nosso viver.perturbam o nosso viver.perturbam o nosso viver.perturbam o nosso viver.    
 
As características das Circunstâncias    

• Temporais ----    breves, longas e permanentes;breves, longas e permanentes;breves, longas e permanentes;breves, longas e permanentes;    
• Qualidades ––––    agradáveis e desagradáveis;agradáveis e desagradáveis;agradáveis e desagradáveis;agradáveis e desagradáveis;    
• Intensidade ––––    leves, moderadas, profundas e leves, moderadas, profundas e leves, moderadas, profundas e leves, moderadas, profundas e severasseverasseverasseveras....    
• Consequências 
• Criam transtornos do comportamento;Criam transtornos do comportamento;Criam transtornos do comportamento;Criam transtornos do comportamento;    
• Criam problemas de relacionamento;Criam problemas de relacionamento;Criam problemas de relacionamento;Criam problemas de relacionamento;    
• Afetam o crescimento individual;Afetam o crescimento individual;Afetam o crescimento individual;Afetam o crescimento individual;    
• Podem levar a morte.Podem levar a morte.Podem levar a morte.Podem levar a morte.    
• Origem 
• Internas; 
• Externas 
• Espirituais. 
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O Diabo pode criar determinadas circunstancias para nos afastar de 
Deus e nos destruir 
 
As prisões Circunstanciais 

• Apocalipse 2:10 Eis que o Diabo lançará alguns de vós na prisão Apocalipse 2:10 Eis que o Diabo lançará alguns de vós na prisão Apocalipse 2:10 Eis que o Diabo lançará alguns de vós na prisão Apocalipse 2:10 Eis que o Diabo lançará alguns de vós na prisão 
para serdes tentado.para serdes tentado.para serdes tentado.para serdes tentado.    

• Prisão do medo, prisão da insegurança, prisão da incerteza, Prisão do medo, prisão da insegurança, prisão da incerteza, Prisão do medo, prisão da insegurança, prisão da incerteza, Prisão do medo, prisão da insegurança, prisão da incerteza, 
prisão dos sentimentos de prisão dos sentimentos de prisão dos sentimentos de prisão dos sentimentos de inferioridade; prisão da mania de inferioridade; prisão da mania de inferioridade; prisão da mania de inferioridade; prisão da mania de 
perseguição, Prisão das fraquezas; Prisão da tristeza.perseguição, Prisão das fraquezas; Prisão da tristeza.perseguição, Prisão das fraquezas; Prisão da tristeza.perseguição, Prisão das fraquezas; Prisão da tristeza.    

 
Recomendações Bíblicas de “Como superar as Circunstâncias” 

• Tomando posse das promessas de vitória que Deus tem nos 
outorgado 

• Vitória sobre os que se levantam contra nós ----    Salmos 44:5 Por Salmos 44:5 Por Salmos 44:5 Por Salmos 44:5 Por 
meio de ti vencemos nossos inimigos; pelo teu nome pisamos meio de ti vencemos nossos inimigos; pelo teu nome pisamos meio de ti vencemos nossos inimigos; pelo teu nome pisamos meio de ti vencemos nossos inimigos; pelo teu nome pisamos 
os que se levantam contra nós;os que se levantam contra nós;os que se levantam contra nós;os que se levantam contra nós;    

    
Vitória sobre as forças espirituais malignas ––––    Lucas 10:19 Eu vos dei Lucas 10:19 Eu vos dei Lucas 10:19 Eu vos dei Lucas 10:19 Eu vos dei 
autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do 
inimigo,inimigo,inimigo,inimigo,    e nada vos fará dano algum.e nada vos fará dano algum.e nada vos fará dano algum.e nada vos fará dano algum.    
    
Vitória sobre as mais severas aflições ––––    Romanos 8:35Romanos 8:35Romanos 8:35Romanos 8:35----37 Quem nos 37 Quem nos 37 Quem nos 37 Quem nos 
separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a 
perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em todas perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em todas perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em todas perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em todas 
essas coisas somos mais do que venceessas coisas somos mais do que venceessas coisas somos mais do que venceessas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos dores por aquele que nos dores por aquele que nos dores por aquele que nos 
amou.amou.amou.amou.    
 
Não vivemos sobre o jugo das circunstancias, mas sim cobertos 
pelas promessas de Deus em nossas vidas. 

• Salmos 121:1 ––––    Elevo os meus olhos para os montes de onde Elevo os meus olhos para os montes de onde Elevo os meus olhos para os montes de onde Elevo os meus olhos para os montes de onde 
me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os 
céus céus céus céus e a terra.e a terra.e a terra.e a terra. 

• Os meus pés como os da corça, andando por lugares altos... 
• Isaias 40:31 – Os que esperam no Senhor renovarão as suas Os que esperam no Senhor renovarão as suas Os que esperam no Senhor renovarão as suas Os que esperam no Senhor renovarão as suas 

forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se 
cansarão, caminharão e não se fatigarão.cansarão, caminharão e não se fatigarão.cansarão, caminharão e não se fatigarão.cansarão, caminharão e não se fatigarão.    

 
Em nossos dias, o nosso Deus fiel está concedendo uma unção de 
Renovo, para andarmos por sobre as circunstâncias, tal qual o 
Senhor Jesus andou por sobre o mar agitado, mandando acalmar a 
tempestade. 
 

• Erguendo um altar de glória a Jeová Jiré; 
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• Tomando posse das promessas; 
• Autoridade sobre as circunstancias; 
• Salmos 91:2 ––––    Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, 

a minha fortaleza, e Nele confiarei;a minha fortaleza, e Nele confiarei;a minha fortaleza, e Nele confiarei;a minha fortaleza, e Nele confiarei; 
• Eu coloco Nele a minha confiança; 
• Salmos 91:3 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das 

suas asas estarás seguro;suas asas estarás seguro;suas asas estarás seguro;suas asas estarás seguro;    
 
 
A minha confiança está em Deus. 

• DáDáDáDá----me uma nova canção;me uma nova canção;me uma nova canção;me uma nova canção; 
• Coloca em meus lábios um novo louvor;Coloca em meus lábios um novo louvor;Coloca em meus lábios um novo louvor;Coloca em meus lábios um novo louvor; 
• LibertaLibertaLibertaLiberta----me das prisões circunstancias da vida;me das prisões circunstancias da vida;me das prisões circunstancias da vida;me das prisões circunstancias da vida; 
• Me faz planar sobre as circunstancias;Me faz planar sobre as circunstancias;Me faz planar sobre as circunstancias;Me faz planar sobre as circunstancias; 
• Me rendo aos teus pés, e tomo posse das tuas promessas.Me rendo aos teus pés, e tomo posse das tuas promessas.Me rendo aos teus pés, e tomo posse das tuas promessas.Me rendo aos teus pés, e tomo posse das tuas promessas. 
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Lição 13Lição 13Lição 13Lição 13    
    

A UA UA UA Unção da Alegria!nção da Alegria!nção da Alegria!nção da Alegria!    
 
Salmos 45: 7    Amas a justiça e odeias a iniquidade, para issoAmas a justiça e odeias a iniquidade, para issoAmas a justiça e odeias a iniquidade, para issoAmas a justiça e odeias a iniquidade, para isso    
Deus te ungiu com o óleo da alegria.Deus te ungiu com o óleo da alegria.Deus te ungiu com o óleo da alegria.Deus te ungiu com o óleo da alegria.    
    
Milhões de pessoas que vivem tristes e abatidas    
    
Espíritos opressores da tristeza 
Depressão    ––––    um estado de abatimento físico, mental e emocional;um estado de abatimento físico, mental e emocional;um estado de abatimento físico, mental e emocional;um estado de abatimento físico, mental e emocional;    
Tipos de Depressão 

• EndógenaEndógenaEndógenaEndógena    
• ExógenaExógenaExógenaExógena    
• Existencial.Existencial.Existencial.Existencial.    
• EspiritualEspiritualEspiritualEspiritual....    

    
Consequências da Depressão 

• Alterações fisiológicas Alterações fisiológicas Alterações fisiológicas Alterações fisiológicas ––––    cardíacas, motrizes, respiratórias, cardíacas, motrizes, respiratórias, cardíacas, motrizes, respiratórias, cardíacas, motrizes, respiratórias, 
circulatórias, hormonais, digestivas, etc.circulatórias, hormonais, digestivas, etc.circulatórias, hormonais, digestivas, etc.circulatórias, hormonais, digestivas, etc.    

• Alterações emocionais;Alterações emocionais;Alterações emocionais;Alterações emocionais;    
• Alterações psíquicas.Alterações psíquicas.Alterações psíquicas.Alterações psíquicas.    

    
Sintomas da depressão: taquicardia, opressão taquicardia, opressão taquicardia, opressão taquicardia, opressão torácicatorácicatorácicatorácica, pranto oculto, , pranto oculto, , pranto oculto, , pranto oculto, 
palpitações, dor de cabeça, dores musculares, dor na nuca, zumbido palpitações, dor de cabeça, dores musculares, dor na nuca, zumbido palpitações, dor de cabeça, dores musculares, dor na nuca, zumbido palpitações, dor de cabeça, dores musculares, dor na nuca, zumbido 
nos ouvidores, formigamento dos pés e das mãos.nos ouvidores, formigamento dos pés e das mãos.nos ouvidores, formigamento dos pés e das mãos.nos ouvidores, formigamento dos pés e das mãos.    
 
Cura para as doenças da Alma/ Unção de Renovo. 
 
A nova vida em Cristo nos assegura uma vida de constante alegria 
A promessa da unção da alegria ––––    Isaias 61: 1Isaias 61: 1Isaias 61: 1Isaias 61: 1----3 O Espírito do Senhor 3 O Espírito do Senhor 3 O Espírito do Senhor 3 O Espírito do Senhor 
está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregas as boas novas está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregas as boas novas está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregas as boas novas está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregas as boas novas 
aos pobres. Enviouaos pobres. Enviouaos pobres. Enviouaos pobres. Enviou----me para restme para restme para restme para restaurar os contritos de coração e aurar os contritos de coração e aurar os contritos de coração e aurar os contritos de coração e 
proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, e proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, e proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, e proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, e 
apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso 
Deus e Deus e Deus e Deus e a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de , e ordenar acerca dos tristes de , e ordenar acerca dos tristes de , e ordenar acerca dos tristes de 
Sião, que se lhes dê Sião, que se lhes dê Sião, que se lhes dê Sião, que se lhes dê ornamento em troca da cinza, em troca da cinza, em troca da cinza, em troca da cinza, óleo da alegria    no no no no 
lugar da tristezalugar da tristezalugar da tristezalugar da tristeza, veste de louvor    pelo espírito angustiado.pelo espírito angustiado.pelo espírito angustiado.pelo espírito angustiado.    
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Jesus nos concede a sua alegria ––––    João 15:11 Tenho vos dito isto João 15:11 Tenho vos dito isto João 15:11 Tenho vos dito isto João 15:11 Tenho vos dito isto 
para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja 
completa.completa.completa.completa.    
 
Fatos espirituais que nos alegram 

• A alegria da Salvação    ––––    Isaias 12:3 Vós com alegria tirareis Isaias 12:3 Vós com alegria tirareis Isaias 12:3 Vós com alegria tirareis Isaias 12:3 Vós com alegria tirareis 
águas das fontes de salvação.águas das fontes de salvação.águas das fontes de salvação.águas das fontes de salvação.    

• A alegria que vem pela manhã ––––    Salmos 89:16b O choro pode Salmos 89:16b O choro pode Salmos 89:16b O choro pode Salmos 89:16b O choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.    

• Fazer a obra de Deus ––––    Salmos Salmos Salmos Salmos 126:5 Os que semeiam com 126:5 Os que semeiam com 126:5 Os que semeiam com 126:5 Os que semeiam com 
lágrimas, segarão com lágrimas, segarão com lágrimas, segarão com lágrimas, segarão com cânticoscânticoscânticoscânticos    de alegria.de alegria.de alegria.de alegria.    

• Ao recebermos suas promessas – João 16:24 Até agora nada João 16:24 Até agora nada João 16:24 Até agora nada João 16:24 Até agora nada 
pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa 
alegria seja completa.alegria seja completa.alegria seja completa.alegria seja completa.    

• Receber suas bênçãos    ––––    Isaias 61:10Isaias 61:10Isaias 61:10Isaias 61:10    
• Ao estarmos na presença de Deus ––––    Salmos 16:11 Tu me verás Salmos 16:11 Tu me verás Salmos 16:11 Tu me verás Salmos 16:11 Tu me verás 

ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, 
com delícias perpetuamente a tua direita.com delícias perpetuamente a tua direita.com delícias perpetuamente a tua direita.com delícias perpetuamente a tua direita.    

• Ao estarmos na casa de Deus ––––    Salmos 122:1 AlegreiSalmos 122:1 AlegreiSalmos 122:1 AlegreiSalmos 122:1 Alegrei----me me me me 
quando me disseram, vamos a casa do Senhor.quando me disseram, vamos a casa do Senhor.quando me disseram, vamos a casa do Senhor.quando me disseram, vamos a casa do Senhor.    

 
Motivos para nos alegrarmos, mesmo nas adversidades 

• Mesmo enfrentando o desemprego e a escassez de alimento – 
Habacuque 3:17-18 Ainda que a figueira não floresça, e nem Ainda que a figueira não floresça, e nem Ainda que a figueira não floresça, e nem Ainda que a figueira não floresça, e nem 
haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os 
campos não produzam mantimento, campos não produzam mantimento, campos não produzam mantimento, campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam ainda que as ovelhas sejam ainda que as ovelhas sejam ainda que as ovelhas sejam 
exterminadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me exterminadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me exterminadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me exterminadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me 
alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.    

• Mesmo que estejamos sendo atribulados e perseguidos – Atos Atos Atos Atos 
16:25 Perto de meia noite, Paulo e Silas oravam e cantav16:25 Perto de meia noite, Paulo e Silas oravam e cantav16:25 Perto de meia noite, Paulo e Silas oravam e cantav16:25 Perto de meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam am am am 
hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.    

• Mesmo na condição de pobreza -     II Cor. 6:10 Como II Cor. 6:10 Como II Cor. 6:10 Como II Cor. 6:10 Como 
entristecidos, porém sempre alegres, pobres mas enriquecendo entristecidos, porém sempre alegres, pobres mas enriquecendo entristecidos, porém sempre alegres, pobres mas enriquecendo entristecidos, porém sempre alegres, pobres mas enriquecendo 
a muitos; não tendo nada mas possuindo tudo.a muitos; não tendo nada mas possuindo tudo.a muitos; não tendo nada mas possuindo tudo.a muitos; não tendo nada mas possuindo tudo.    

• Mesmo com perdas de bens materiais –    Hebreus 10:34Hebreus 10:34Hebreus 10:34Hebreus 10:34    Não Não Não Não 
somente os compadecestes dos que estavam nas prisões, mas somente os compadecestes dos que estavam nas prisões, mas somente os compadecestes dos que estavam nas prisões, mas somente os compadecestes dos que estavam nas prisões, mas 
também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, 
sabendo que tendes sabendo que tendes sabendo que tendes sabendo que tendes possessãopossessãopossessãopossessão    superior e permanente.superior e permanente.superior e permanente.superior e permanente.    

• Mesmo passando por provações severas –    I Pedro 4:12 e 13. I Pedro 4:12 e 13. I Pedro 4:12 e 13. I Pedro 4:12 e 13. 
Amados, não estranheis a aAmados, não estranheis a aAmados, não estranheis a aAmados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós rdente prova que vem sobre vós rdente prova que vem sobre vós rdente prova que vem sobre vós 
para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas 
alegraialegraialegraialegrai----vos no fato de serdes participantes das aflições de vos no fato de serdes participantes das aflições de vos no fato de serdes participantes das aflições de vos no fato de serdes participantes das aflições de 
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Cristo, para que também na revelação da sua glória vos Cristo, para que também na revelação da sua glória vos Cristo, para que também na revelação da sua glória vos Cristo, para que também na revelação da sua glória vos 
regozijeis e alegreis.regozijeis e alegreis.regozijeis e alegreis.regozijeis e alegreis.    

 
A unção com o óleo da alegria. 
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Lição 14Lição 14Lição 14Lição 14    
    

O Ministério dos AnjosO Ministério dos AnjosO Ministério dos AnjosO Ministério dos Anjos    
 
Apocalipse 5:11 
 
O significado 
Do grego = Do grego = Do grego = Do grego = ângelusângelusângelusângelus    
Do Do Do Do hebraicohebraicohebraicohebraico    = malah = mensageiro.= malah = mensageiro.= malah = mensageiro.= malah = mensageiro.    
Origem – criados por Deus antes da fundação do mundo.criados por Deus antes da fundação do mundo.criados por Deus antes da fundação do mundo.criados por Deus antes da fundação do mundo.    

• Assexuados. 
• População – numerosíssimos.numerosíssimos.numerosíssimos.numerosíssimos. 
• Categorias 
• Arcanjo – Miguel, anjo principalMiguel, anjo principalMiguel, anjo principalMiguel, anjo principal    ----    Judas vers. 9Judas vers. 9Judas vers. 9Judas vers. 9    
• Serafins –    anjos de uma alta hierarquia celestial. Isaias 6:2anjos de uma alta hierarquia celestial. Isaias 6:2anjos de uma alta hierarquia celestial. Isaias 6:2anjos de uma alta hierarquia celestial. Isaias 6:2    
• Querubins –    uma ordem de anjos, guardiões da glória de Deus;uma ordem de anjos, guardiões da glória de Deus;uma ordem de anjos, guardiões da glória de Deus;uma ordem de anjos, guardiões da glória de Deus;    

Ezequiel 10:1Ezequiel 10:1Ezequiel 10:1Ezequiel 10:1----3333    
• Guerreiros –    Miguel, comandante Miguel, comandante Miguel, comandante Miguel, comandante ––––    Efésios 3:10.Efésios 3:10.Efésios 3:10.Efésios 3:10.    
• Ministradores –    Apocalipse 5:11Apocalipse 5:11Apocalipse 5:11Apocalipse 5:11    

 
A função dos anjos 
 

• Criados para o louvor a Deus. Atos 7:8Criados para o louvor a Deus. Atos 7:8Criados para o louvor a Deus. Atos 7:8Criados para o louvor a Deus. Atos 7:8    
• Cumprem a vontade de Deus. Mateus 18:10Cumprem a vontade de Deus. Mateus 18:10Cumprem a vontade de Deus. Mateus 18:10Cumprem a vontade de Deus. Mateus 18:10    
• Estão submissos a Cristo. I Pedro 3:22Estão submissos a Cristo. I Pedro 3:22Estão submissos a Cristo. I Pedro 3:22Estão submissos a Cristo. I Pedro 3:22    
• São superiores aos humanos. Hebreus 2:6,7São superiores aos humanos. Hebreus 2:6,7São superiores aos humanos. Hebreus 2:6,7São superiores aos humanos. Hebreus 2:6,7    
• Habitam nas regiões celestes. Marcos 13:32Habitam nas regiões celestes. Marcos 13:32Habitam nas regiões celestes. Marcos 13:32Habitam nas regiões celestes. Marcos 13:32    
• São imortais. São imortais. São imortais. São imortais. Lucas 20:34Lucas 20:34Lucas 20:34Lucas 20:34----36363636    
• Não devem ser adorados. Colos. 2:18Não devem ser adorados. Colos. 2:18Não devem ser adorados. Colos. 2:18Não devem ser adorados. Colos. 2:18    

 
A missão dos Anjos 
 

• Revelaram a Lei de Deus a Moisés. Atos 7:8.Revelaram a Lei de Deus a Moisés. Atos 7:8.Revelaram a Lei de Deus a Moisés. Atos 7:8.Revelaram a Lei de Deus a Moisés. Atos 7:8.    
• Estão Estão Estão Estão àààà    disposição de Jesus Cristo. Mateus 9:20disposição de Jesus Cristo. Mateus 9:20disposição de Jesus Cristo. Mateus 9:20disposição de Jesus Cristo. Mateus 9:20----24242424 
• RegozijamRegozijamRegozijamRegozijam----se quando um pecador se converte. Lucas 15:10se quando um pecador se converte. Lucas 15:10se quando um pecador se converte. Lucas 15:10se quando um pecador se converte. Lucas 15:10 
• Observam a Congregação dos SantosObservam a Congregação dos SantosObservam a Congregação dos SantosObservam a Congregação dos Santos. I Cor. 11:10. I Cor. 11:10. I Cor. 11:10. I Cor. 11:10 
• São mensageiros de Deus. Zacarias 1:14São mensageiros de Deus. Zacarias 1:14São mensageiros de Deus. Zacarias 1:14São mensageiros de Deus. Zacarias 1:14----17171717 
• Trazem respostas de orações. Daniel 9:21Trazem respostas de orações. Daniel 9:21Trazem respostas de orações. Daniel 9:21Trazem respostas de orações. Daniel 9:21----23232323 
• Interpretam sonhos e visões. Daniel 7:15Interpretam sonhos e visões. Daniel 7:15Interpretam sonhos e visões. Daniel 7:15Interpretam sonhos e visões. Daniel 7:15----16161616 
• Fortalece os crentes nas provações. Mateus 4:11Fortalece os crentes nas provações. Mateus 4:11Fortalece os crentes nas provações. Mateus 4:11Fortalece os crentes nas provações. Mateus 4:11 
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• São protetores dos crentes que temem a Deus. Salmos 34:7São protetores dos crentes que temem a Deus. Salmos 34:7São protetores dos crentes que temem a Deus. Salmos 34:7São protetores dos crentes que temem a Deus. Salmos 34:7 
• Lutam Lutam Lutam Lutam contra os demônios. Apocalipse 12:7contra os demônios. Apocalipse 12:7contra os demônios. Apocalipse 12:7contra os demônios. Apocalipse 12:7----9999 
• Castigam os inimigos de Deus. II Reis 19:35Castigam os inimigos de Deus. II Reis 19:35Castigam os inimigos de Deus. II Reis 19:35Castigam os inimigos de Deus. II Reis 19:35 
• Conduz os crentes aos céus. Lucas 16:22.Conduz os crentes aos céus. Lucas 16:22.Conduz os crentes aos céus. Lucas 16:22.Conduz os crentes aos céus. Lucas 16:22. 

    
    
 
A Obra sinistra dos anjos Maus 

• Quem são os anjos maus? II Pedro 2:4 Porque se Deus não II Pedro 2:4 Porque se Deus não II Pedro 2:4 Porque se Deus não II Pedro 2:4 Porque se Deus não 
perdoou aos anjos que pecaram, mas perdoou aos anjos que pecaram, mas perdoou aos anjos que pecaram, mas perdoou aos anjos que pecaram, mas havendohavendohavendohavendo----os lançado no os lançado no os lançado no os lançado no 
inferno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados inferno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados inferno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados inferno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados 
para o juízo.para o juízo.para o juízo.para o juízo.    

• O domínio de Satanás    
• O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no malignomalignomalignomaligno;;;;    
• Apocalipse 12:12 Ai dos que habitam na terra e no mar,Apocalipse 12:12 Ai dos que habitam na terra e no mar,Apocalipse 12:12 Ai dos que habitam na terra e no mar,Apocalipse 12:12 Ai dos que habitam na terra e no mar,    porque o porque o porque o porque o 

Diabo desceu a vós, e tem grande ira, Diabo desceu a vós, e tem grande ira, Diabo desceu a vós, e tem grande ira, Diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco sabendo que já tem pouco sabendo que já tem pouco sabendo que já tem pouco 
tempo.tempo.tempo.tempo.    

• II Cor. 4:4 O deus deste século.II Cor. 4:4 O deus deste século.II Cor. 4:4 O deus deste século.II Cor. 4:4 O deus deste século.    
    
A Missão diabólica 
João 10:10 Porque o Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.João 10:10 Porque o Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.João 10:10 Porque o Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.João 10:10 Porque o Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.    
    
A hierarquia diabólica 
Efésios 6:12    Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, 
mas sim contrmas sim contrmas sim contrmas sim contra principados e potestades, contra os a principados e potestades, contra os a principados e potestades, contra os a principados e potestades, contra os príncipespríncipespríncipespríncipes    das das das das 
trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos 
lugares celestiais.lugares celestiais.lugares celestiais.lugares celestiais.    

• Principados – são os príncipes do mal são os príncipes do mal são os príncipes do mal são os príncipes do mal que exercem liderança que exercem liderança que exercem liderança que exercem liderança 
sobre as potestadessobre as potestadessobre as potestadessobre as potestades    

• Potestades –    são demônios maiores que dsão demônios maiores que dsão demônios maiores que dsão demônios maiores que detém poder de etém poder de etém poder de etém poder de 
destruição e que ocupam territórios estratégicos no planeta;destruição e que ocupam territórios estratégicos no planeta;destruição e que ocupam territórios estratégicos no planeta;destruição e que ocupam territórios estratégicos no planeta;    

• Hostes –    são demônios menores que são demônios menores que são demônios menores que são demônios menores que obedecem aobedecem aobedecem aobedecem a    ordem das ordem das ordem das ordem das 
potestpotestpotestpotestades, para oprimir, atormentar ades, para oprimir, atormentar ades, para oprimir, atormentar ades, para oprimir, atormentar e possuir.e possuir.e possuir.e possuir.    
    

Qual a quantidade dos demônios? 
Marcos 5:9 E perguntouMarcos 5:9 E perguntouMarcos 5:9 E perguntouMarcos 5:9 E perguntou----lhe: qual o teu nome? lhe: qual o teu nome? lhe: qual o teu nome? lhe: qual o teu nome? E lhe respondeu: Legião, E lhe respondeu: Legião, E lhe respondeu: Legião, E lhe respondeu: Legião, 
pois somos muitos.pois somos muitos.pois somos muitos.pois somos muitos.    
    
Características do Diabo 

• O Enganador O Enganador O Enganador O Enganador ––––    Apocalipse 12:9 E foi precipitado o dragão a Apocalipse 12:9 E foi precipitado o dragão a Apocalipse 12:9 E foi precipitado o dragão a Apocalipse 12:9 E foi precipitado o dragão a 
antiga serpente chamada o Diabo, e Satanáantiga serpente chamada o Diabo, e Satanáantiga serpente chamada o Diabo, e Satanáantiga serpente chamada o Diabo, e Satanássss, que engana todo o , que engana todo o , que engana todo o , que engana todo o 
mundo; O tentador; O Pai da mentira; O deus deste século; O mundo; O tentador; O Pai da mentira; O deus deste século; O mundo; O tentador; O Pai da mentira; O deus deste século; O mundo; O tentador; O Pai da mentira; O deus deste século; O 
príncpríncpríncpríncipeipeipeipe    da potestade do ar; da potestade do ar; da potestade do ar; da potestade do ar; O devorador; O devorador; O devorador; O devorador; O que arma cilada; O O que arma cilada; O O que arma cilada; O O que arma cilada; O 
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que brama como leão, procurando que brama como leão, procurando que brama como leão, procurando que brama como leão, procurando alguémalguémalguémalguém    para tragar; O para tragar; O para tragar; O para tragar; O 
opressor; opressor; opressor; opressor; O possuidor; Astuto que arma ciladas.O possuidor; Astuto que arma ciladas.O possuidor; Astuto que arma ciladas.O possuidor; Astuto que arma ciladas.    

    
Os territórios dos demônios: 

• Os terreiros de macumba; As mesas brancas; As cachoeiras; Os Os terreiros de macumba; As mesas brancas; As cachoeiras; Os Os terreiros de macumba; As mesas brancas; As cachoeiras; Os Os terreiros de macumba; As mesas brancas; As cachoeiras; Os 
objetos consagrados aos demônios; As encruzilhadas; Os objetos consagrados aos demônios; As encruzilhadas; Os objetos consagrados aos demônios; As encruzilhadas; Os objetos consagrados aos demônios; As encruzilhadas; Os 
centros espíritas; Os presídios; Os cemitérios; Os motéis e casas centros espíritas; Os presídios; Os cemitérios; Os motéis e casas centros espíritas; Os presídios; Os cemitérios; Os motéis e casas centros espíritas; Os presídios; Os cemitérios; Os motéis e casas 
de prostituição; As bocas de fumo; Os locais em que são de prostituição; As bocas de fumo; Os locais em que são de prostituição; As bocas de fumo; Os locais em que são de prostituição; As bocas de fumo; Os locais em que são 
oferecidos oferendoferecidos oferendoferecidos oferendoferecidos oferendas; Nos inferninhos e bailes.as; Nos inferninhos e bailes.as; Nos inferninhos e bailes.as; Nos inferninhos e bailes.    

    
    
    
Os mitos Satânicos 
Pactos DiPactos DiPactos DiPactos Diabólicos; Objetos oferecidos aos demônios; Sacrifícios de abólicos; Objetos oferecidos aos demônios; Sacrifícios de abólicos; Objetos oferecidos aos demônios; Sacrifícios de abólicos; Objetos oferecidos aos demônios; Sacrifícios de 
crianças; Oferendas em encruzilhadas; Feitiçaria; Animais.crianças; Oferendas em encruzilhadas; Feitiçaria; Animais.crianças; Oferendas em encruzilhadas; Feitiçaria; Animais.crianças; Oferendas em encruzilhadas; Feitiçaria; Animais.    
    
A tipologia demoníaca 
Os espíritos familiares; Espíritos de enfermidade; Espíritos de Os espíritos familiares; Espíritos de enfermidade; Espíritos de Os espíritos familiares; Espíritos de enfermidade; Espíritos de Os espíritos familiares; Espíritos de enfermidade; Espíritos de 
perturbaçãoperturbaçãoperturbaçãoperturbação    
Pomba gíria Pomba gíria Pomba gíria Pomba gíria ––––    que escraviza sexualmente que escraviza sexualmente que escraviza sexualmente que escraviza sexualmente as pessoas; Maria mulambo as pessoas; Maria mulambo as pessoas; Maria mulambo as pessoas; Maria mulambo 
––––    que leva as pessoas a miséria; Espírito de destruição que leva as pessoas a miséria; Espírito de destruição que leva as pessoas a miséria; Espírito de destruição que leva as pessoas a miséria; Espírito de destruição ––––    que provoca que provoca que provoca que provoca 
acidentes, acidentes, acidentes, acidentes, incêndiosincêndiosincêndiosincêndios, e desastres; Espírito da morte. Espírito Tranca , e desastres; Espírito da morte. Espírito Tranca , e desastres; Espírito da morte. Espírito Tranca , e desastres; Espírito da morte. Espírito Tranca 
Rua.Rua.Rua.Rua.    
    
Atitudes comportamentais que dão legalidade ao diabo: 
Conservar ódio no coração; PráConservar ódio no coração; PráConservar ódio no coração; PráConservar ódio no coração; Prática de homossexualidade; Prática de tica de homossexualidade; Prática de tica de homossexualidade; Prática de tica de homossexualidade; Prática de 
Lesbianismo; Manter vínculos com prostitutas; Sustentar a infidelidade Lesbianismo; Manter vínculos com prostitutas; Sustentar a infidelidade Lesbianismo; Manter vínculos com prostitutas; Sustentar a infidelidade Lesbianismo; Manter vínculos com prostitutas; Sustentar a infidelidade 
conjugal; Praticar sexo anal, praticar o sexo oral; Masturbação; Praticar conjugal; Praticar sexo anal, praticar o sexo oral; Masturbação; Praticar conjugal; Praticar sexo anal, praticar o sexo oral; Masturbação; Praticar conjugal; Praticar sexo anal, praticar o sexo oral; Masturbação; Praticar 
sexo com animais; Assistir a filmes pornográficos; Roubar, mentir, sexo com animais; Assistir a filmes pornográficos; Roubar, mentir, sexo com animais; Assistir a filmes pornográficos; Roubar, mentir, sexo com animais; Assistir a filmes pornográficos; Roubar, mentir, 
fumar mfumar mfumar mfumar maconha, aconha, aconha, aconha, cocaínacocaínacocaínacocaína, enganar, mentir, manter maus , enganar, mentir, manter maus , enganar, mentir, manter maus , enganar, mentir, manter maus 
pensamentos.pensamentos.pensamentos.pensamentos.    
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Lição 15Lição 15Lição 15Lição 15    
    

A A A A Comunhão doComunhão doComunhão doComunhão dos s s s Discípulos de JesusDiscípulos de JesusDiscípulos de JesusDiscípulos de Jesus    
    

Efésios 4:1Efésios 4:1Efésios 4:1Efésios 4:1----6666    
    
Dissensão tem sido um dos piores venenos que Satanás tem 
disseminado no meio da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo 
A dissensão espalha ódio, rancor, desunião e divisão na Igreja;A dissensão espalha ódio, rancor, desunião e divisão na Igreja;A dissensão espalha ódio, rancor, desunião e divisão na Igreja;A dissensão espalha ódio, rancor, desunião e divisão na Igreja;    
A dissensão cria facções cria partidos, facções, guetos e desarmonia A dissensão cria facções cria partidos, facções, guetos e desarmonia A dissensão cria facções cria partidos, facções, guetos e desarmonia A dissensão cria facções cria partidos, facções, guetos e desarmonia 
no seio da Igreja;no seio da Igreja;no seio da Igreja;no seio da Igreja;    
Com a dissensão os crentes não respeitam a autoridade pastoral e Com a dissensão os crentes não respeitam a autoridade pastoral e Com a dissensão os crentes não respeitam a autoridade pastoral e Com a dissensão os crentes não respeitam a autoridade pastoral e 
passa a desmoralizar a liderançapassa a desmoralizar a liderançapassa a desmoralizar a liderançapassa a desmoralizar a liderança;;;;    
Deus abomina a dissensão porque ela foi o motivo de Satanás Ter Deus abomina a dissensão porque ela foi o motivo de Satanás Ter Deus abomina a dissensão porque ela foi o motivo de Satanás Ter Deus abomina a dissensão porque ela foi o motivo de Satanás Ter 
disseminado o pecado nas regiões celestiais.disseminado o pecado nas regiões celestiais.disseminado o pecado nas regiões celestiais.disseminado o pecado nas regiões celestiais.    
    
Os causadores das dissensões 

• Cultura da maledicência, da crítica e da murmuração.Cultura da maledicência, da crítica e da murmuração.Cultura da maledicência, da crítica e da murmuração.Cultura da maledicência, da crítica e da murmuração.    
• Pessoas mal amadas que trazem problemas para dentro da Pessoas mal amadas que trazem problemas para dentro da Pessoas mal amadas que trazem problemas para dentro da Pessoas mal amadas que trazem problemas para dentro da 

Igreja;Igreja;Igreja;Igreja;    
• Pessoas mal educadas que ainda não foram devidamente Pessoas mal educadas que ainda não foram devidamente Pessoas mal educadas que ainda não foram devidamente Pessoas mal educadas que ainda não foram devidamente 

regeneradas do velho homem;regeneradas do velho homem;regeneradas do velho homem;regeneradas do velho homem;    
• Pessoas com temperamento neurótico, Pessoas com temperamento neurótico, Pessoas com temperamento neurótico, Pessoas com temperamento neurótico, problemáticasproblemáticasproblemáticasproblemáticas    e que e que e que e que 

precisam de cura interior.precisam de cura interior.precisam de cura interior.precisam de cura interior.    
• São joios que Satanás plantou no meio do trigo para atrapalhar São joios que Satanás plantou no meio do trigo para atrapalhar São joios que Satanás plantou no meio do trigo para atrapalhar São joios que Satanás plantou no meio do trigo para atrapalhar 

o avanço da obra de Deus.o avanço da obra de Deus.o avanço da obra de Deus.o avanço da obra de Deus.    
• SãSãSãSão frutos de crentes carnais, que vivem como pedras de o frutos de crentes carnais, que vivem como pedras de o frutos de crentes carnais, que vivem como pedras de o frutos de crentes carnais, que vivem como pedras de 

tropeço no meio do povo de Deus.tropeço no meio do povo de Deus.tropeço no meio do povo de Deus.tropeço no meio do povo de Deus.    
    
    
Um dos aspectos mais saudáveis e terapêuticos na Igreja é a união 
fraternal entre os irmãos 
Salmos 133:1 Oh quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em Salmos 133:1 Oh quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em Salmos 133:1 Oh quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em Salmos 133:1 Oh quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em 
união.união.união.união.    
    
A Bíblia exorta os crentes a não entrarem no jogo satânico da 
dissensão 
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• Provérbios 3:30    Não contendas com um homem por qualquer Não contendas com um homem por qualquer Não contendas com um homem por qualquer Não contendas com um homem por qualquer 
que seja o motivo;que seja o motivo;que seja o motivo;que seja o motivo;    

• Gálatas 5:20    Mas os frutos da carne são idolatrias, feitiçaria, Mas os frutos da carne são idolatrias, feitiçaria, Mas os frutos da carne são idolatrias, feitiçaria, Mas os frutos da carne são idolatrias, feitiçaria, 
inimizades, contendas, dissensões e partidos.inimizades, contendas, dissensões e partidos.inimizades, contendas, dissensões e partidos.inimizades, contendas, dissensões e partidos.    

• II Coríntios 12:20 Temo que quando vos encontrar estejais em Temo que quando vos encontrar estejais em Temo que quando vos encontrar estejais em Temo que quando vos encontrar estejais em 
contendas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e contendas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e contendas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e contendas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e 
tumultos.tumultos.tumultos.tumultos.    

• Prov. 20:3 ––––    Honroso para o homem é desviarHonroso para o homem é desviarHonroso para o homem é desviarHonroso para o homem é desviar----se de contendas, se de contendas, se de contendas, se de contendas, 
mas todo o insensato se mete em rixas;mas todo o insensato se mete em rixas;mas todo o insensato se mete em rixas;mas todo o insensato se mete em rixas;    

• Filipenses 2:3 Nada façais:3 Nada façais:3 Nada façais:3 Nada façais    por partidarismo ou vanglória, mas por partidarismo ou vanglória, mas por partidarismo ou vanglória, mas por partidarismo ou vanglória, mas 
por humildade considerando cada um os outros superiores a si por humildade considerando cada um os outros superiores a si por humildade considerando cada um os outros superiores a si por humildade considerando cada um os outros superiores a si 
mesmo;mesmo;mesmo;mesmo;    

• Romanos 13:13 Andemos honestamente como de dia, não em :13 Andemos honestamente como de dia, não em :13 Andemos honestamente como de dia, não em :13 Andemos honestamente como de dia, não em 
glutonarias e bebedeiras, não em impuglutonarias e bebedeiras, não em impuglutonarias e bebedeiras, não em impuglutonarias e bebedeiras, não em impunnnndícias e dissoluções, não dícias e dissoluções, não dícias e dissoluções, não dícias e dissoluções, não 
em contendas e invejas;em contendas e invejas;em contendas e invejas;em contendas e invejas;    

• II Timóteo 2:14 Dá testemunho solene a todos perante Deus, :14 Dá testemunho solene a todos perante Deus, :14 Dá testemunho solene a todos perante Deus, :14 Dá testemunho solene a todos perante Deus, 
para que evitem contendas de palavras que para nada aproveita, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveita, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveita, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveita, 
exceto para a subversão dos ouvintes.exceto para a subversão dos ouvintes.exceto para a subversão dos ouvintes.exceto para a subversão dos ouvintes.    

 
Jesus chorou diante do quadro de grande confusão e de dissensões 
em Jerusalém, provocado pela ira dos judeus, de mulçumanos, de 
profanos, agressores e invasores. 
Mateus 23:37 Jerusalém, Jerusalém, que mata os Jerusalém, Jerusalém, que mata os Jerusalém, Jerusalém, que mata os Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetasprofetasprofetasprofetas    e e e e 
apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os 
teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, 
e tu não e tu não e tu não e tu não quisestequisestequisestequiseste....    
 
Satanás tem separado o povo de Deus através dos séculos, 
colocando etiquetas, grupos separatistas, denominações, seitas, 
movimentos, teologismo, caçadores de seitas, dividindo Igrejas e 
confundindo muitos crentes. 
Os próprios crentes seOs próprios crentes seOs próprios crentes seOs próprios crentes se    etiquetam de conservadores, liberais, etiquetam de conservadores, liberais, etiquetam de conservadores, liberais, etiquetam de conservadores, liberais, 
ortodoxos, renovados, tradicionais, avivados, moderados etc.ortodoxos, renovados, tradicionais, avivados, moderados etc.ortodoxos, renovados, tradicionais, avivados, moderados etc.ortodoxos, renovados, tradicionais, avivados, moderados etc.    
A interminável guerra entre católicos e protestantes na Irlanda do A interminável guerra entre católicos e protestantes na Irlanda do A interminável guerra entre católicos e protestantes na Irlanda do A interminável guerra entre católicos e protestantes na Irlanda do 
Norte.Norte.Norte.Norte.    
    
A unidade é uma questão fundamental para o crescimento da Igreja 
em nossos dias 

• Um só em Cristo – Gálatas 3:28    DesDesDesDesssssartearteartearte    não pode haver judeu não pode haver judeu não pode haver judeu não pode haver judeu 
nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem 
mulher, porque vós sois um só em Cristo Jesus;mulher, porque vós sois um só em Cristo Jesus;mulher, porque vós sois um só em Cristo Jesus;mulher, porque vós sois um só em Cristo Jesus;    
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• Um apelo desesperado de Paulo – Efésios 4:1-3 RogoRogoRogoRogo----vos eu vos eu vos eu vos eu 
Paulo, prisioneiro do Senhor, que anPaulo, prisioneiro do Senhor, que anPaulo, prisioneiro do Senhor, que anPaulo, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da deis como é digno da deis como é digno da deis como é digno da 
vocação que fostes chamados, com toda a humildade e vocação que fostes chamados, com toda a humildade e vocação que fostes chamados, com toda a humildade e vocação que fostes chamados, com toda a humildade e 
mansidão, procurando diligentemente guardar a unidade do mansidão, procurando diligentemente guardar a unidade do mansidão, procurando diligentemente guardar a unidade do mansidão, procurando diligentemente guardar a unidade do 
Espírito no vínculo da paz;Espírito no vínculo da paz;Espírito no vínculo da paz;Espírito no vínculo da paz;    

    
    
Na Igreja de Cristo não há pentecostais e nem tradicionais, mas 
somos um só em Cristo Jesus.  
 

• Efésios 4:4,5,6, Há um só corpo e um só Espírito, como também Há um só corpo e um só Espírito, como também Há um só corpo e um só Espírito, como também Há um só corpo e um só Espírito, como também 
fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; há fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; há fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; há fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; há 
um só Senhor, uma só fé, um só batismo; há um só Deus e Pai um só Senhor, uma só fé, um só batismo; há um só Deus e Pai um só Senhor, uma só fé, um só batismo; há um só Deus e Pai um só Senhor, uma só fé, um só batismo; há um só Deus e Pai 
de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos.de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos.de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos.de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos.    
    

• Uma Igreja inteiramente unida – I Coríntios 1:10 RogoRogoRogoRogo----vos vos vos vos 
irmãos pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis irmãos pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis irmãos pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis irmãos pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis 
todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes 
que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e 
no mesmo parecer.no mesmo parecer.no mesmo parecer.no mesmo parecer.    
    
    

• Uma vida de paz no seio da Igreja – II Cor. 13:11 Quanto ao Quanto ao Quanto ao Quanto ao 
mais irmãos, aperfeiçoaimais irmãos, aperfeiçoaimais irmãos, aperfeiçoaimais irmãos, aperfeiçoai----vos, consolaivos, consolaivos, consolaivos, consolai----vos, sede do mesmo vos, sede do mesmo vos, sede do mesmo vos, sede do mesmo 
parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará 
convosco.convosco.convosco.convosco.    
    

• Devemos lutar por uma só causa – Filipenses 1:27 Vivei acima Vivei acima Vivei acima Vivei acima 
de tudo de modo de tudo de modo de tudo de modo de tudo de modo dignodignodignodigno    do do do do evevevevangelhoangelhoangelhoangelho    de Cristo, para que, eu indo de Cristo, para que, eu indo de Cristo, para que, eu indo de Cristo, para que, eu indo 
verververver----vos ou estando ausente, ouça vos ou estando ausente, ouça vos ou estando ausente, ouça vos ou estando ausente, ouça no tocanteno tocanteno tocanteno tocante    a vós outros, que a vós outros, que a vós outros, que a vós outros, que 
estais firmes em só espírito, lutando junto pela fé evangélica.estais firmes em só espírito, lutando junto pela fé evangélica.estais firmes em só espírito, lutando junto pela fé evangélica.estais firmes em só espírito, lutando junto pela fé evangélica.    
    
    

• Jesus orou pela unidade de sua Igreja – João 17:21 Afim de Afim de Afim de Afim de 
que todos sejam um, e como és tuque todos sejam um, e como és tuque todos sejam um, e como és tuque todos sejam um, e como és tu, oh Pai em mim e eu em ti, , oh Pai em mim e eu em ti, , oh Pai em mim e eu em ti, , oh Pai em mim e eu em ti, 
também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu 
me enviastes.me enviastes.me enviastes.me enviastes.    
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Lição 16Lição 16Lição 16Lição 16    
    

A Bem aventurada Esperança!A Bem aventurada Esperança!A Bem aventurada Esperança!A Bem aventurada Esperança!    
    

Tito 2:13    Aguardando a bemAguardando a bemAguardando a bemAguardando a bem----aventurada esperança e o aparecimento aventurada esperança e o aparecimento aventurada esperança e o aparecimento aventurada esperança e o aparecimento 
da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo.     
A esperança tem sido uma das armas para a sobrevivência do 
homem 

• A esperança para que se extermine com a miséria e com a A esperança para que se extermine com a miséria e com a A esperança para que se extermine com a miséria e com a A esperança para que se extermine com a miséria e com a 
pobreza no mundo;pobreza no mundo;pobreza no mundo;pobreza no mundo;    

• A A A A esperança para que haja trabalho e bem estar para todos os esperança para que haja trabalho e bem estar para todos os esperança para que haja trabalho e bem estar para todos os esperança para que haja trabalho e bem estar para todos os 
homens;homens;homens;homens;    

• A esperança para que haja paz entre os homens de boa vontade;A esperança para que haja paz entre os homens de boa vontade;A esperança para que haja paz entre os homens de boa vontade;A esperança para que haja paz entre os homens de boa vontade;    
• A esperança para o aflito como árvore cortada, e mesmo que A esperança para o aflito como árvore cortada, e mesmo que A esperança para o aflito como árvore cortada, e mesmo que A esperança para o aflito como árvore cortada, e mesmo que 

envelhecer na terra a sua envelhecer na terra a sua envelhecer na terra a sua envelhecer na terra a sua raizraizraizraiz    e morrer o seu tronco no pó, ao e morrer o seu tronco no pó, ao e morrer o seu tronco no pó, ao e morrer o seu tronco no pó, ao 
cheiocheiocheiocheio    das águas ela brotará e dará ramos como a planta. Jó das águas ela brotará e dará ramos como a planta. Jó das águas ela brotará e dará ramos como a planta. Jó das águas ela brotará e dará ramos como a planta. Jó 
14:714:714:714:7----9999    

• Há esperança para o encarcerado, para o canceroso em estado Há esperança para o encarcerado, para o canceroso em estado Há esperança para o encarcerado, para o canceroso em estado Há esperança para o encarcerado, para o canceroso em estado 
terminal, para o aidético que aos poucos desfalece, para o terminal, para o aidético que aos poucos desfalece, para o terminal, para o aidético que aos poucos desfalece, para o terminal, para o aidético que aos poucos desfalece, para o 
indigenteindigenteindigenteindigente, para o menino de rua, para o mais cruel pecador., para o menino de rua, para o mais cruel pecador., para o menino de rua, para o mais cruel pecador., para o menino de rua, para o mais cruel pecador.    

Tito fala de uma nova esperança, de uma super esperança, de uma 
esperança maior, que ele denomina de A Bem-Aventurada Esperança, 
que é o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

• Não se trata de uma esperança comum e passageira;Não se trata de uma esperança comum e passageira;Não se trata de uma esperança comum e passageira;Não se trata de uma esperança comum e passageira;    
• Não se trata de Não se trata de Não se trata de Não se trata de uma esperança paliativa; Mas é uma esperança uma esperança paliativa; Mas é uma esperança uma esperança paliativa; Mas é uma esperança uma esperança paliativa; Mas é uma esperança 

que trará solução definitiva para todos os problemas da vida do que trará solução definitiva para todos os problemas da vida do que trará solução definitiva para todos os problemas da vida do que trará solução definitiva para todos os problemas da vida do 
homem.homem.homem.homem.    

Desde os tempos mais remotos no século I, que os crentes mantém 
viva essa esperança 
Os crentes da antiguidade até criaram uma senha entre Os crentes da antiguidade até criaram uma senha entre Os crentes da antiguidade até criaram uma senha entre Os crentes da antiguidade até criaram uma senha entre sisisisi    para para para para 
anunciar a volta de Cristo;anunciar a volta de Cristo;anunciar a volta de Cristo;anunciar a volta de Cristo;    
Maranata = ora vem, Senhor Jesus!Maranata = ora vem, Senhor Jesus!Maranata = ora vem, Senhor Jesus!Maranata = ora vem, Senhor Jesus!    
    
Quando será a Segunda vinda de Jesus Cristo? 

• Muitos pensavam que Cristo voltaria em 1666;Muitos pensavam que Cristo voltaria em 1666;Muitos pensavam que Cristo voltaria em 1666;Muitos pensavam que Cristo voltaria em 1666; 
• Outros marcaram para 1914 quando eclodiu a primeira guerra Outros marcaram para 1914 quando eclodiu a primeira guerra Outros marcaram para 1914 quando eclodiu a primeira guerra Outros marcaram para 1914 quando eclodiu a primeira guerra 

mundial;mundial;mundial;mundial; 
• Outros marcaram para 1934 quaOutros marcaram para 1934 quaOutros marcaram para 1934 quaOutros marcaram para 1934 quando explodiu a Segunda grande ndo explodiu a Segunda grande ndo explodiu a Segunda grande ndo explodiu a Segunda grande 

guerra;guerra;guerra;guerra; 
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• M.F. Ham, o homem que levou Billy Graham aos pés de Cristo,M.F. Ham, o homem que levou Billy Graham aos pés de Cristo,M.F. Ham, o homem que levou Billy Graham aos pés de Cristo,M.F. Ham, o homem que levou Billy Graham aos pés de Cristo,    
um dia afirmou: “O tempo dos gentios vai findar ao terminar o um dia afirmou: “O tempo dos gentios vai findar ao terminar o um dia afirmou: “O tempo dos gentios vai findar ao terminar o um dia afirmou: “O tempo dos gentios vai findar ao terminar o 
mandato britânico sobre a Palestina. Isso aconteceu em 15 de mandato britânico sobre a Palestina. Isso aconteceu em 15 de mandato britânico sobre a Palestina. Isso aconteceu em 15 de mandato britânico sobre a Palestina. Isso aconteceu em 15 de 
maio de 1948.maio de 1948.maio de 1948.maio de 1948. 

• Albert Einstein disseAlbert Einstein disseAlbert Einstein disseAlbert Einstein disse: se o Cristo dos crentes não vier antes de : se o Cristo dos crentes não vier antes de : se o Cristo dos crentes não vier antes de : se o Cristo dos crentes não vier antes de 
1957, seria melhor que não viesse mais;1957, seria melhor que não viesse mais;1957, seria melhor que não viesse mais;1957, seria melhor que não viesse mais; 

• NostradamusNostradamusNostradamusNostradamus    previu para o ano 2000, e nada aconteceu.previu para o ano 2000, e nada aconteceu.previu para o ano 2000, e nada aconteceu.previu para o ano 2000, e nada aconteceu. 
• Mateus 24:36 Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os 

anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai.anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai.anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai.anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai.    
 
Quais os principais sinais de sua vinda? 

• Mateus 24:32,33 Aprendei pois esta parábola da figueira: Aprendei pois esta parábola da figueira: Aprendei pois esta parábola da figueira: Aprendei pois esta parábola da figueira: 
quando já os seus ramos se tornem tenros e brotam folhas, quando já os seus ramos se tornem tenros e brotam folhas, quando já os seus ramos se tornem tenros e brotam folhas, quando já os seus ramos se tornem tenros e brotam folhas, 
sabeis que está próximo o verão. Igualmente quando virdes sabeis que está próximo o verão. Igualmente quando virdes sabeis que está próximo o verão. Igualmente quando virdes sabeis que está próximo o verão. Igualmente quando virdes 
todas estas coisas, sabei que ele esttodas estas coisas, sabei que ele esttodas estas coisas, sabei que ele esttodas estas coisas, sabei que ele estáááá    próximo às portas.próximo às portas.próximo às portas.próximo às portas. 

• Mateus 24:6-9 E ouvireis de guerras e rumores de guerra, e se E ouvireis de guerras e rumores de guerra, e se E ouvireis de guerras e rumores de guerra, e se E ouvireis de guerras e rumores de guerra, e se 
levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá 
fome, pestes e terremotos em vários lugaresfome, pestes e terremotos em vários lugaresfome, pestes e terremotos em vários lugaresfome, pestes e terremotos em vários lugares 

• V10 E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairE nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairE nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairE nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair----sesesese----ão ão ão ão 
uns aos ouns aos ouns aos ouns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão;utros, e uns aos outros se aborrecerão;utros, e uns aos outros se aborrecerão;utros, e uns aos outros se aborrecerão; 

• V11 E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos;E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos;E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos;E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos; 
• V12 e por se se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos e por se se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos e por se se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos e por se se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos 

esfriará;esfriará;esfriará;esfriará; 
• V21 Porque haverá uma grande aflição como nunca houve no Porque haverá uma grande aflição como nunca houve no Porque haverá uma grande aflição como nunca houve no Porque haverá uma grande aflição como nunca houve no 

mundo;mundo;mundo;mundo;    
 
A revelação dada ao pastor Samuel Doctorian na Ilha de Patmos; 

• As condições nos dias de hoje falam da vinda de Cristo: 
• O domínio do império capitalista O domínio do império capitalista O domínio do império capitalista O domínio do império capitalista neoliberalneoliberalneoliberalneoliberal;;;;    O domínio da O domínio da O domínio da O domínio da 

globalização que inverte os valores e empobrece os países;globalização que inverte os valores e empobrece os países;globalização que inverte os valores e empobrece os países;globalização que inverte os valores e empobrece os países;    O O O O 
fim do emprego;fim do emprego;fim do emprego;fim do emprego;    

• A demolição do Estado;A demolição do Estado;A demolição do Estado;A demolição do Estado;    OOOO    quadro da anomia e desorganização quadro da anomia e desorganização quadro da anomia e desorganização quadro da anomia e desorganização 
social, com violência e guerra urbana da bandidagem, social, com violência e guerra urbana da bandidagem, social, com violência e guerra urbana da bandidagem, social, com violência e guerra urbana da bandidagem, 
quadrilhas, crimes organizados, sequestros, homicídios, quadrilhas, crimes organizados, sequestros, homicídios, quadrilhas, crimes organizados, sequestros, homicídios, quadrilhas, crimes organizados, sequestros, homicídios, 
assaltos etc.assaltos etc.assaltos etc.assaltos etc.    A desagregação da família com separações A desagregação da família com separações A desagregação da família com separações A desagregação da família com separações 
conjugais, menores abandonados.conjugais, menores abandonados.conjugais, menores abandonados.conjugais, menores abandonados.    A alienação comportamentaA alienação comportamentaA alienação comportamentaA alienação comportamental l l l 
do homem rumo as drogas, ao alcoolismo, a prostituição, do homem rumo as drogas, ao alcoolismo, a prostituição, do homem rumo as drogas, ao alcoolismo, a prostituição, do homem rumo as drogas, ao alcoolismo, a prostituição, 
homossexualismo, lesbianismo, adultério e promiscuidade homossexualismo, lesbianismo, adultério e promiscuidade homossexualismo, lesbianismo, adultério e promiscuidade homossexualismo, lesbianismo, adultério e promiscuidade 
sexual;sexual;sexual;sexual;    A proliferação das seitas satânicas como o espiritismo, a A proliferação das seitas satânicas como o espiritismo, a A proliferação das seitas satânicas como o espiritismo, a A proliferação das seitas satânicas como o espiritismo, a 
feitiçaria, bruxarias, duendes, movimentos afros como a feitiçaria, bruxarias, duendes, movimentos afros como a feitiçaria, bruxarias, duendes, movimentos afros como a feitiçaria, bruxarias, duendes, movimentos afros como a 
macumba, candomblé;macumba, candomblé;macumba, candomblé;macumba, candomblé;    As dissensões nas Igrejas.As dissensões nas Igrejas.As dissensões nas Igrejas.As dissensões nas Igrejas.    

    
Qual o propósito da Segunda Vinda de Cristo? 
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• Ele virá para revivificar os mortos 
• Jó – E depois de consumida a minha pele, ainda em minha E depois de consumida a minha pele, ainda em minha E depois de consumida a minha pele, ainda em minha E depois de consumida a minha pele, ainda em minha 

carne verei a Deus.carne verei a Deus.carne verei a Deus.carne verei a Deus. 
• João – Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus;Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus;Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus;Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus; 
• Paulo – Os que morreraOs que morreraOs que morreraOs que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro;m em Cristo ressuscitarão primeiro;m em Cristo ressuscitarão primeiro;m em Cristo ressuscitarão primeiro; 
• 6.2. Ele virá para transformar nossos corpos corruptíveis 
• Paulo – O qual transformará o nosso corpo de humilhação para O qual transformará o nosso corpo de humilhação para O qual transformará o nosso corpo de humilhação para O qual transformará o nosso corpo de humilhação para 

ser igual ao corpo da sua glória;ser igual ao corpo da sua glória;ser igual ao corpo da sua glória;ser igual ao corpo da sua glória; 
• João – Quando Ele aparecer seremos semelhantes a Ele;Quando Ele aparecer seremos semelhantes a Ele;Quando Ele aparecer seremos semelhantes a Ele;Quando Ele aparecer seremos semelhantes a Ele; 
• Davi – EstareEstareEstareEstarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança;i satisfeito quando acordar com a tua semelhança;i satisfeito quando acordar com a tua semelhança;i satisfeito quando acordar com a tua semelhança; 
• I Cor. 15:49 E assim como trouxemos a imagem do terreno, E assim como trouxemos a imagem do terreno, E assim como trouxemos a imagem do terreno, E assim como trouxemos a imagem do terreno, 

assim também traremos a imagem do celestial.assim também traremos a imagem do celestial.assim também traremos a imagem do celestial.assim também traremos a imagem do celestial. 
• Nosso corpo terreno fica sujeito a enfermidades, deformações, Nosso corpo terreno fica sujeito a enfermidades, deformações, Nosso corpo terreno fica sujeito a enfermidades, deformações, Nosso corpo terreno fica sujeito a enfermidades, deformações, 

envelhecimentoenvelhecimentoenvelhecimentoenvelhecimento 
• Paulo – Como ressuscitam osComo ressuscitam osComo ressuscitam osComo ressuscitam os    mortos? Em que corpo virão. mortos? Em que corpo virão. mortos? Em que corpo virão. mortos? Em que corpo virão. 

SemeiaSemeiaSemeiaSemeia----se o corpo na corrupção e ressuscita na incorporação. se o corpo na corrupção e ressuscita na incorporação. se o corpo na corrupção e ressuscita na incorporação. se o corpo na corrupção e ressuscita na incorporação. 
SemeiaSemeiaSemeiaSemeia----se em desonra e ressuscita em glória. Semeiase em desonra e ressuscita em glória. Semeiase em desonra e ressuscita em glória. Semeiase em desonra e ressuscita em glória. Semeia----se em se em se em se em 
fraqueza e ressuscita em poder. Semeiafraqueza e ressuscita em poder. Semeiafraqueza e ressuscita em poder. Semeiafraqueza e ressuscita em poder. Semeia----se o corpo natural e se o corpo natural e se o corpo natural e se o corpo natural e 
ressuscita espiritual.ressuscita espiritual.ressuscita espiritual.ressuscita espiritual. 
 

Ele virá para nos revelar Cristo 
• João 17:24 Pai, aqueles que me destes quero que, onde eu Pai, aqueles que me destes quero que, onde eu Pai, aqueles que me destes quero que, onde eu Pai, aqueles que me destes quero que, onde eu 

estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha 
glória.glória.glória.glória. 

• I Cor. 13:12 Porque agora vemos por espelho em Porque agora vemos por espelho em Porque agora vemos por espelho em Porque agora vemos por espelho em enigmaenigmaenigmaenigma, mas , mas , mas , mas 
então veremos face a face;então veremos face a face;então veremos face a face;então veremos face a face; 

• Jesus na manjedouramanjedouramanjedouramanjedoura;;;; 
• Sendo batSendo batSendo batSendo batizado no Jordão;izado no Jordão;izado no Jordão;izado no Jordão; 
• Andando por sobre o mar;Andando por sobre o mar;Andando por sobre o mar;Andando por sobre o mar; 
• Diante do túmulo de seu amigo dizendo: Lázaro, vem para Diante do túmulo de seu amigo dizendo: Lázaro, vem para Diante do túmulo de seu amigo dizendo: Lázaro, vem para Diante do túmulo de seu amigo dizendo: Lázaro, vem para foraforaforafora;;;; 
• No No No No Monte da Transfiguração quando o seu rosto Monte da Transfiguração quando o seu rosto Monte da Transfiguração quando o seu rosto Monte da Transfiguração quando o seu rosto resplandeciaresplandeciaresplandeciaresplandecia    

como o sol.como o sol.como o sol.como o sol. 
• Subindo nas nuvens em sua ascensão para o céu.Subindo nas nuvens em sua ascensão para o céu.Subindo nas nuvens em sua ascensão para o céu.Subindo nas nuvens em sua ascensão para o céu. 

 
Ele virá para nos levar aos céus 

• João 14:2,3 Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas 
moradas, se não fosse assim eu vomoradas, se não fosse assim eu vomoradas, se não fosse assim eu vomoradas, se não fosse assim eu vo----lo teria dito: vou prepararlo teria dito: vou prepararlo teria dito: vou prepararlo teria dito: vou preparar----
vos lugar. E se eu for, e os preparar lugar, virei outra vez, e vos vos lugar. E se eu for, e os preparar lugar, virei outra vez, e vos vos lugar. E se eu for, e os preparar lugar, virei outra vez, e vos vos lugar. E se eu for, e os preparar lugar, virei outra vez, e vos 
levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós 
também.também.também.também. 

• O desejo de ir para o interior, fugindo da violência;esejo de ir para o interior, fugindo da violência;esejo de ir para o interior, fugindo da violência;esejo de ir para o interior, fugindo da violência; 
• Em busca de uma cidade onde haja qualidade de vida e paz;de uma cidade onde haja qualidade de vida e paz;de uma cidade onde haja qualidade de vida e paz;de uma cidade onde haja qualidade de vida e paz; 
• O céu é um lugar maravilhoso.éu é um lugar maravilhoso.éu é um lugar maravilhoso.éu é um lugar maravilhoso. 
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Ele virá para nos tirar da tribulação 
Como isso acontecerá? 
A sua vinda será espetacular –  

• Ele virá nas nuvens, coEle virá nas nuvens, coEle virá nas nuvens, coEle virá nas nuvens, com miríades de anjos;m miríades de anjos;m miríades de anjos;m miríades de anjos;    
• Paulo    ––––    Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, 

com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus;com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus;com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus;com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus;    
• Ele ressuscitará os mortos – I Tes. 4:15-16 Nós que ficarmos Nós que ficarmos Nós que ficarmos Nós que ficarmos 

vivos para a vinda não procederemos os que dormem. Os que vivos para a vinda não procederemos os que dormem. Os que vivos para a vinda não procederemos os que dormem. Os que vivos para a vinda não procederemos os que dormem. Os que 
morreram emmorreram emmorreram emmorreram em    CristoCristoCristoCristo    ressuscitarãoressuscitarãoressuscitarãoressuscitarão    primeiro. I Cor. 15:54 Tragada primeiro. I Cor. 15:54 Tragada primeiro. I Cor. 15:54 Tragada primeiro. I Cor. 15:54 Tragada 
foi a morte na vitória.foi a morte na vitória.foi a morte na vitória.foi a morte na vitória.    

• Ele transformará os vivos – I Cor. 15:51 Mas todos seremos Mas todos seremos Mas todos seremos Mas todos seremos 
transformados. transformados. transformados. transformados.     

• Ele nos encontrará nos ares    ––––    I Tes. 4:17    Depois nós, os que Depois nós, os que Depois nós, os que Depois nós, os que 
ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas 
nuvens.nuvens.nuvens.nuvens.    

• A sua vinda será seletiva  
 

Mateus 24:40-41 Estando dois no campo, será levado um e deixado o Estando dois no campo, será levado um e deixado o Estando dois no campo, será levado um e deixado o Estando dois no campo, será levado um e deixado o 
outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o 
outro.outro.outro.outro.    
    
A sua vinda será alarmante 

• Mateus 24:30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do :30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do :30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do :30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do 
homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho 
do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande 
glória.glória.glória.glória.    

• Mateus 24:31 E Ele enviará os seus anjos co:31 E Ele enviará os seus anjos co:31 E Ele enviará os seus anjos co:31 E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de m rijo clamor de m rijo clamor de m rijo clamor de 
trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro 
ventos, de uma a outra extremidade dos céus.ventos, de uma a outra extremidade dos céus.ventos, de uma a outra extremidade dos céus.ventos, de uma a outra extremidade dos céus.    

    
Conclusão: 

• O Preparo – Amós 4:12 PreparaPreparaPreparaPrepara----te oh Israel para te encontrar te oh Israel para te encontrar te oh Israel para te encontrar te oh Israel para te encontrar 
com o Senhor teu Deus.com o Senhor teu Deus.com o Senhor teu Deus.com o Senhor teu Deus.    

• O Grande Tribunal – II Cor. 5:10 Porque todos devemos Porque todos devemos Porque todos devemos Porque todos devemos 
comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um recebarecebarecebareceba    
segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 

• O Grande Julgamento – Mateus 25:32 E todas as nações serão nações serão nações serão nações serão 
reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor o pastor o pastor o pastor 
aparta dos bodes as ovelhas;aparta dos bodes as ovelhas;aparta dos bodes as ovelhas;aparta dos bodes as ovelhas; 
 

• O Veredito Final –  
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• Mateus 25:34 Então dirá o Rei aos que estiverem Então dirá o Rei aos que estiverem Então dirá o Rei aos que estiverem Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: : : : 

Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o Reino que vos Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o Reino que vos Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o Reino que vos Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o Reino que vos 
está preparado desde a fundação do mundo;está preparado desde a fundação do mundo;está preparado desde a fundação do mundo;está preparado desde a fundação do mundo; 
 

• Mateus 25:41 Então dirá tamEntão dirá tamEntão dirá tamEntão dirá também aos que estiverem bém aos que estiverem bém aos que estiverem bém aos que estiverem à sua 
esquerda: Apartai: Apartai: Apartai: Apartai----vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vos de mim, malditos, para o fogo eterno, 
preparado para opreparado para opreparado para opreparado para o    diabo e seus anjos.diabo e seus anjos.diabo e seus anjos.diabo e seus anjos. 
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Lição 17Lição 17Lição 17Lição 17    
    

O O O O TemperamentoTemperamentoTemperamentoTemperamento    controlado pelo controlado pelo controlado pelo controlado pelo 
Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo    

 
O que é temperamento?  É a qualidade da É a qualidade da É a qualidade da É a qualidade da vida emocional da vida emocional da vida emocional da vida emocional da 
personalidade.personalidade.personalidade.personalidade.    
De onde se origina?        De raízes genéticasDe raízes genéticasDe raízes genéticasDe raízes genéticas----instintivas.instintivas.instintivas.instintivas.    
 
Quais as principais implicações do temperamento?    

• Determinam Determinam Determinam Determinam a vida neurológica ou nervosa das pessoasa vida neurológica ou nervosa das pessoasa vida neurológica ou nervosa das pessoasa vida neurológica ou nervosa das pessoas;;;;    
• Causa problemas no relacionamento;Causa problemas no relacionamento;Causa problemas no relacionamento;Causa problemas no relacionamento;    É a principal causa da É a principal causa da É a principal causa da É a principal causa da 

criminacriminacriminacriminalidade e dos desvios de conduta;lidade e dos desvios de conduta;lidade e dos desvios de conduta;lidade e dos desvios de conduta;    
• É também a principal causa das doenças mentais;É também a principal causa das doenças mentais;É também a principal causa das doenças mentais;É também a principal causa das doenças mentais;    É o principal É o principal É o principal É o principal 

responsável pelos conflitos e separações conjugais.responsável pelos conflitos e separações conjugais.responsável pelos conflitos e separações conjugais.responsável pelos conflitos e separações conjugais.    É um dos É um dos É um dos É um dos 
traços determinantes da personalidade.traços determinantes da personalidade.traços determinantes da personalidade.traços determinantes da personalidade.    

    
Quais os principais tipos temperamentais? 

• Freud – neurótico, psicótico, esquizofrênico, neurótico, psicótico, esquizofrênico, neurótico, psicótico, esquizofrênico, neurótico, psicótico, esquizofrênico, sádico, masoquista, ádico, masoquista, ádico, masoquista, ádico, masoquista, 
fetichista; homossexual, lésbica, libidinoso, delinquente, fetichista; homossexual, lésbica, libidinoso, delinquente, fetichista; homossexual, lésbica, libidinoso, delinquente, fetichista; homossexual, lésbica, libidinoso, delinquente, 
exibicionistas.exibicionistas.exibicionistas.exibicionistas.    

• Hipócrates    ––––    colérico, melancólicocolérico, melancólicocolérico, melancólicocolérico, melancólico;;;;    
• Jung ––––    introvertido, extrovertido.introvertido, extrovertido.introvertido, extrovertido.introvertido, extrovertido.    
• Outros tipos ––––    paranoicoparanoicoparanoicoparanoico, autista, megalomaníaco, , autista, megalomaníaco, , autista, megalomaníaco, , autista, megalomaníaco, 

hihihihipocondríaco, maníacopocondríaco, maníacopocondríaco, maníacopocondríaco, maníaco----depressivo, hedonistas,depressivo, hedonistas,depressivo, hedonistas,depressivo, hedonistas,    
    
O modelo de temperamento traçado pelo Diabo 

• Gálatas 5:19-21 As obras da carne conhecidas são: As obras da carne conhecidas são: As obras da carne conhecidas são: As obras da carne conhecidas são: prostituição, 
lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, 
pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas 
semelhantes, acercaacercaacercaacerca    das quais vos declaro, os que cometem das quais vos declaro, os que cometem das quais vos declaro, os que cometem das quais vos declaro, os que cometem 
tais coisas não herdarão o reino dos céus.tais coisas não herdarão o reino dos céus.tais coisas não herdarão o reino dos céus.tais coisas não herdarão o reino dos céus.    

 
A opressão demoníaca interferindo no temperamento nos últimos 
tempos 

• II Timóteo 3:1-5 Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, 
pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, 
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, 
profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, 
sem domínio de si, sem domínio de si, sem domínio de si, sem domínio de si, cruéiscruéiscruéiscruéis, sem am, sem am, sem am, sem amor para com os bons, or para com os bons, or para com os bons, or para com os bons, 
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traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do 
que amigo de Deus, tendo que amigo de Deus, tendo que amigo de Deus, tendo que amigo de Deus, tendo aparênciaaparênciaaparênciaaparência    de piedade mas negando o de piedade mas negando o de piedade mas negando o de piedade mas negando o 
poder de Deus. Afastapoder de Deus. Afastapoder de Deus. Afastapoder de Deus. Afasta----te também destes.te também destes.te também destes.te também destes. 

 
Na conversão, Deus tem o poder para transformar e regenerar o 
temperamento 
O temperamento ideal   traçado por Jesus Cristo 

• Mateus 5:1-2 Bem aventurado os Bem aventurado os Bem aventurado os Bem aventurado os Humildes, os que choram, os 
mansos, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. 

• As mais ricas promessas aqueles que têm o temperamento 
transformado 

• Mateus 5:1-2 V3 V3 V3 V3 Deles é o Reino dos céus; V4 Eles serão Deles é o Reino dos céus; V4 Eles serão Deles é o Reino dos céus; V4 Eles serão Deles é o Reino dos céus; V4 Eles serão 
consolados; V5 Eles possuirão a terra; V6¨Eles serão fartos; Eles consolados; V5 Eles possuirão a terra; V6¨Eles serão fartos; Eles consolados; V5 Eles possuirão a terra; V6¨Eles serão fartos; Eles consolados; V5 Eles possuirão a terra; V6¨Eles serão fartos; Eles 
alcançarão misericórdia; V8 Eles verão a Deus; Eles serão alcançarão misericórdia; V8 Eles verão a Deus; Eles serão alcançarão misericórdia; V8 Eles verão a Deus; Eles serão alcançarão misericórdia; V8 Eles verão a Deus; Eles serão 
chamados filhos de Deus; V11 Grande é o vosso galardão nos chamados filhos de Deus; V11 Grande é o vosso galardão nos chamados filhos de Deus; V11 Grande é o vosso galardão nos chamados filhos de Deus; V11 Grande é o vosso galardão nos 
céus.céus.céus.céus. 

• Aqueles que se convertem, recebem o Espírito Santo, e 
também podem receber por adoção um novo temperamento 
controlado por Deus, e que são frutos do Seu Espírito. 

• Gálatas 5:22-23 Mas o fruto do Espírito Santo éMas o fruto do Espírito Santo éMas o fruto do Espírito Santo éMas o fruto do Espírito Santo é: amor, gozo, 
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, domínio próprio, 

  
Conclusão: 

• A regeneração na vida de Pedro; A restauração do A regeneração na vida de Pedro; A restauração do A regeneração na vida de Pedro; A restauração do A regeneração na vida de Pedro; A restauração do 
temperamento de Paulo;temperamento de Paulo;temperamento de Paulo;temperamento de Paulo;    

• A mudança radical do temperamento de A mudança radical do temperamento de A mudança radical do temperamento de A mudança radical do temperamento de JesseJesseJesseJesse    Valadão; A Valadão; A Valadão; A Valadão; A 
transformação radical na vida de Darlene Glória. Toda nudez transformação radical na vida de Darlene Glória. Toda nudez transformação radical na vida de Darlene Glória. Toda nudez transformação radical na vida de Darlene Glória. Toda nudez 
será castigada. Todo pecado será perserá castigada. Todo pecado será perserá castigada. Todo pecado será perserá castigada. Todo pecado será perdoado;doado;doado;doado;    Onde Onde Onde Onde 
superabundou o pecado, superabundou superabundou o pecado, superabundou superabundou o pecado, superabundou superabundou o pecado, superabundou àààà    graça.graça.graça.graça.    Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo 
mudou meu viver.mudou meu viver.mudou meu viver.mudou meu viver. 
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Lição 18Lição 18Lição 18Lição 18    
    

Quebra de maldições e libertaçãoQuebra de maldições e libertaçãoQuebra de maldições e libertaçãoQuebra de maldições e libertação    
    

Genesis 2:7 
 
    
Quando Deus criou o homem, foi nos concedido uma unção de vida 
abundante 

• Genesis 2:7    formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em 
suas narinas o fôlego da suas narinas o fôlego da suas narinas o fôlego da suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vida, e o homem se tornou alma vida, e o homem se tornou alma vida, e o homem se tornou alma 
vivente.vivente.vivente.vivente.    

• Vida abundante significa:Vida abundante significa:Vida abundante significa:Vida abundante significa:    
• HerdarHerdarHerdarHerdar    os atributos da imagem e semelhança de Deus;os atributos da imagem e semelhança de Deus;os atributos da imagem e semelhança de Deus;os atributos da imagem e semelhança de Deus;    
• HerdarHerdarHerdarHerdar    os frutos do Espírito Santo de amor, paz, bondade, os frutos do Espírito Santo de amor, paz, bondade, os frutos do Espírito Santo de amor, paz, bondade, os frutos do Espírito Santo de amor, paz, bondade, 

mansidmansidmansidmansidão, domínio próprio.ão, domínio próprio.ão, domínio próprio.ão, domínio próprio.    
• HerdarHerdarHerdarHerdar    do Espírito de Deus o poder e autoridade para uma vida do Espírito de Deus o poder e autoridade para uma vida do Espírito de Deus o poder e autoridade para uma vida do Espírito de Deus o poder e autoridade para uma vida 

vitoriosa.vitoriosa.vitoriosa.vitoriosa.    
    
Mas infelizmente, o Diabo corrompeu o espírito do homem, roubando 
a sua unção herdada de Deus, trazendo-lhe maldição, destruição, 
perturbação e morte. 
João 10:10João 10:10João 10:10João 10:10    O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.    
    
Com a queda do homem, muitas maldições recaíram sobre a vida 
humana 
A maldição feminina da dor – Genesis 3:16Genesis 3:16Genesis 3:16Genesis 3:16a/ a/ a/ a/ multiplicarei multiplicarei multiplicarei multiplicarei 
grandemente a dor da tua gestação, e em dor darás a luz a teus filhos;grandemente a dor da tua gestação, e em dor darás a luz a teus filhos;grandemente a dor da tua gestação, e em dor darás a luz a teus filhos;grandemente a dor da tua gestação, e em dor darás a luz a teus filhos;    
A maldição feminina da submissão ao homem –    Genesis 3:16b O teu Genesis 3:16b O teu Genesis 3:16b O teu Genesis 3:16b O teu 
desejo será para o teu marido, e ele te dominará.  Ils. A mulher no desejo será para o teu marido, e ele te dominará.  Ils. A mulher no desejo será para o teu marido, e ele te dominará.  Ils. A mulher no desejo será para o teu marido, e ele te dominará.  Ils. A mulher no 
AfeganistãoAfeganistãoAfeganistãoAfeganistão....    
    
A maldição sobre o planeta terra – Genesis 3:17Genesis 3:17Genesis 3:17Genesis 3:17AAAA    Maldita é a terra por Maldita é a terra por Maldita é a terra por Maldita é a terra por 
tua causa. Ela produzirá espinhos e abrolhos. (tua causa. Ela produzirá espinhos e abrolhos. (tua causa. Ela produzirá espinhos e abrolhos. (tua causa. Ela produzirá espinhos e abrolhos. (O cavaleiro do O cavaleiro do O cavaleiro do O cavaleiro do 
Apocalipse tem açoitado a terra com vendavais, furações, tornados, Apocalipse tem açoitado a terra com vendavais, furações, tornados, Apocalipse tem açoitado a terra com vendavais, furações, tornados, Apocalipse tem açoitado a terra com vendavais, furações, tornados, 
tremores, inundações, viroses, bactérias, poluições, choques com tremores, inundações, viroses, bactérias, poluições, choques com tremores, inundações, viroses, bactérias, poluições, choques com tremores, inundações, viroses, bactérias, poluições, choques com 
meteoros meteoros meteoros meteoros etc.etc.etc.etc.); ); ); );     
    
A maldição masculina da fadiga e o stress    
Genesis 3:17b Em fadiga comerás da terra todos osGenesis 3:17b Em fadiga comerás da terra todos osGenesis 3:17b Em fadiga comerás da terra todos osGenesis 3:17b Em fadiga comerás da terra todos os    dias da tua vida.dias da tua vida.dias da tua vida.dias da tua vida.    
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A maldição da opressão demoníaca 
I Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiai, o Diabo vosso adversário, anda em I Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiai, o Diabo vosso adversário, anda em I Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiai, o Diabo vosso adversário, anda em I Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiai, o Diabo vosso adversário, anda em 
derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.    
Milhões de pessoas oprimidas e perturbadas pelos demônios.Milhões de pessoas oprimidas e perturbadas pelos demônios.Milhões de pessoas oprimidas e perturbadas pelos demônios.Milhões de pessoas oprimidas e perturbadas pelos demônios.    
    
A maldição da escravidão ao pecado 
João 8:34 Aquele que comete pecado é escravo do pecado;João 8:34 Aquele que comete pecado é escravo do pecado;João 8:34 Aquele que comete pecado é escravo do pecado;João 8:34 Aquele que comete pecado é escravo do pecado;    
Escravos da maconha, da Escravos da maconha, da Escravos da maconha, da Escravos da maconha, da cocaínacocaínacocaínacocaína, da bebida alcóolica, do adultério, da , da bebida alcóolica, do adultério, da , da bebida alcóolica, do adultério, da , da bebida alcóolica, do adultério, da 
prostituição, do lesbianismo, do furto, dos maus pensamentos, dos prostituição, do lesbianismo, do furto, dos maus pensamentos, dos prostituição, do lesbianismo, do furto, dos maus pensamentos, dos prostituição, do lesbianismo, do furto, dos maus pensamentos, dos 
problemas;problemas;problemas;problemas;    
    
Maldição dos espíritos de enfermidades 

• Lucas 13:10Lucas 13:10Lucas 13:10Lucas 13:10----17 A mulher que tinha um espírito de enfermidade 17 A mulher que tinha um espírito de enfermidade 17 A mulher que tinha um espírito de enfermidade 17 A mulher que tinha um espírito de enfermidade 
que a mantinha encurvada por 18 anos.que a mantinha encurvada por 18 anos.que a mantinha encurvada por 18 anos.que a mantinha encurvada por 18 anos.    

• Maldições hereditárias; doenças cancerígenas; deficiências e Maldições hereditárias; doenças cancerígenas; deficiências e Maldições hereditárias; doenças cancerígenas; deficiências e Maldições hereditárias; doenças cancerígenas; deficiências e 
patologias mentais, deficiências físicas, aberrações patologias mentais, deficiências físicas, aberrações patologias mentais, deficiências físicas, aberrações patologias mentais, deficiências físicas, aberrações 
cromossômicas; velhice precoce, doencromossômicas; velhice precoce, doencromossômicas; velhice precoce, doencromossômicas; velhice precoce, doenças maníacas ças maníacas ças maníacas ças maníacas 
depressivas;depressivas;depressivas;depressivas;    

• Maldições por feitiçarias, bruxarias e magia negra 
• Maldições de espíritos familiares que passam de geração em 

geração, por pactos diabólicos firmados por nossos ancestrais; 
• Palavras de maldições proferidas por nossos pais; 
• Você é Você é Você é Você é uma prostituta; Você uma prostituta; Você uma prostituta; Você uma prostituta; Você é um verme; um imé um verme; um imé um verme; um imé um verme; um imprestável.prestável.prestável.prestável.    
• Maldições oriundas de traumas de infância, e que não foram 

curadas: 
• Prática de abortos; Prática de homicídios; Prática de abortos; Prática de homicídios; Prática de abortos; Prática de homicídios; Prática de abortos; Prática de homicídios; IncestoIncestoIncestoIncesto    sexual com sexual com sexual com sexual com 

pessoas da família; Sexo com animais; Sexo com pessoas do pessoas da família; Sexo com animais; Sexo com pessoas do pessoas da família; Sexo com animais; Sexo com pessoas do pessoas da família; Sexo com animais; Sexo com pessoas do 
mesmo sexo.mesmo sexo.mesmo sexo.mesmo sexo.    

    
As consequências da maldição 

• Quebra o elo de ligações com Deus;Quebra o elo de ligações com Deus;Quebra o elo de ligações com Deus;Quebra o elo de ligações com Deus;    
• Cria legalidade com os demônios;Cria legalidade com os demônios;Cria legalidade com os demônios;Cria legalidade com os demônios;    
• Gradualmente aniquila com a pessoa, com tendências para a Gradualmente aniquila com a pessoa, com tendências para a Gradualmente aniquila com a pessoa, com tendências para a Gradualmente aniquila com a pessoa, com tendências para a 

pobreza, miséria, perdas, infelicidade, empobrecimento, pobreza, miséria, perdas, infelicidade, empobrecimento, pobreza, miséria, perdas, infelicidade, empobrecimento, pobreza, miséria, perdas, infelicidade, empobrecimento, 
desgraça, perturbações, tragédia, mutilação da persdesgraça, perturbações, tragédia, mutilação da persdesgraça, perturbações, tragédia, mutilação da persdesgraça, perturbações, tragédia, mutilação da personalidade e onalidade e onalidade e onalidade e 
a morte.a morte.a morte.a morte.    

    
Qual a maldição que o inimigo tem explorado em sua vida? 

• Deus enviou o seu Filho Jesus, para estabelecer uma Nova 
Aliança com os homens, através de um Plano de Salvação 

• João 3:16    Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu 
o Seu filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não o Seu filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não o Seu filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não o Seu filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna.pereça, mas tenha a vida eterna.pereça, mas tenha a vida eterna.pereça, mas tenha a vida eterna.    
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• Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia 
perdido;perdido;perdido;perdido;    

• Jesus Cristo se manifestou em carne para deJesus Cristo se manifestou em carne para deJesus Cristo se manifestou em carne para deJesus Cristo se manifestou em carne para desfazer as obras do sfazer as obras do sfazer as obras do sfazer as obras do 
Diabo;Diabo;Diabo;Diabo;    

• Os homens que andavam em Os homens que andavam em Os homens que andavam em Os homens que andavam em trevastrevastrevastrevas    viram uma grande luz;viram uma grande luz;viram uma grande luz;viram uma grande luz;    
• Jesus Cristo nos resgatou das trevas para o mundo de sua Jesus Cristo nos resgatou das trevas para o mundo de sua Jesus Cristo nos resgatou das trevas para o mundo de sua Jesus Cristo nos resgatou das trevas para o mundo de sua 

maravilhosa luz. maravilhosa luz. maravilhosa luz. maravilhosa luz.     
• Jesus Cristo veio para nos restituir o elo da unção perdida e que Jesus Cristo veio para nos restituir o elo da unção perdida e que Jesus Cristo veio para nos restituir o elo da unção perdida e que Jesus Cristo veio para nos restituir o elo da unção perdida e que 

nos foi tirado pelos demônios.nos foi tirado pelos demônios.nos foi tirado pelos demônios.nos foi tirado pelos demônios.    
    
    
    
Em Jesus Cristo tudo se faz novo 

• EvangEvangEvangEvangelho = boas novas de salvação; elho = boas novas de salvação; elho = boas novas de salvação; elho = boas novas de salvação; Um novo nascimento; Um novo nascimento; Um novo nascimento; Um novo nascimento; 
Uma nova vida; Uma novidade de vida;Uma nova vida; Uma novidade de vida;Uma nova vida; Uma novidade de vida;Uma nova vida; Uma novidade de vida;    

• Tudo se fez novo; Tudo se fez novo; Tudo se fez novo; Tudo se fez novo; Um novo estilo de vida através dos frutos do Um novo estilo de vida através dos frutos do Um novo estilo de vida através dos frutos do Um novo estilo de vida através dos frutos do 
Espírito Santo: amor, paz, mansidão, benignidade, domínio Espírito Santo: amor, paz, mansidão, benignidade, domínio Espírito Santo: amor, paz, mansidão, benignidade, domínio Espírito Santo: amor, paz, mansidão, benignidade, domínio 
próprio; lpróprio; lpróprio; lpróprio; longanimidade...  Uma nova vida que suplanta as onganimidade...  Uma nova vida que suplanta as onganimidade...  Uma nova vida que suplanta as onganimidade...  Uma nova vida que suplanta as 
fraquezas e nos potencializa com o poder e a autoridade do fraquezas e nos potencializa com o poder e a autoridade do fraquezas e nos potencializa com o poder e a autoridade do fraquezas e nos potencializa com o poder e a autoridade do 
Espírito Santo.Espírito Santo.Espírito Santo.Espírito Santo.    

    
    
    
Conclusão: 

• Convite a quem deseja receber Jesus Cristo como seu Senhor e Convite a quem deseja receber Jesus Cristo como seu Senhor e Convite a quem deseja receber Jesus Cristo como seu Senhor e Convite a quem deseja receber Jesus Cristo como seu Senhor e 
Salvador, para quebras todas as maldições criadas pelos Salvador, para quebras todas as maldições criadas pelos Salvador, para quebras todas as maldições criadas pelos Salvador, para quebras todas as maldições criadas pelos 
demdemdemdemônios;ônios;ônios;ônios;    

• Convite a quem deseja receber a unção do Espírito Santo, para Convite a quem deseja receber a unção do Espírito Santo, para Convite a quem deseja receber a unção do Espírito Santo, para Convite a quem deseja receber a unção do Espírito Santo, para 
quebras os pactos diabólicos;quebras os pactos diabólicos;quebras os pactos diabólicos;quebras os pactos diabólicos;    

• Convite a quem deseja quebrar os jugos do pecado e da Convite a quem deseja quebrar os jugos do pecado e da Convite a quem deseja quebrar os jugos do pecado e da Convite a quem deseja quebrar os jugos do pecado e da 
escravidão.escravidão.escravidão.escravidão.    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

Lições 19Lições 19Lições 19Lições 19    
    

Milagre de JonasMilagre de JonasMilagre de JonasMilagre de Jonas    
 
Mateus 12:38Mateus 12:38Mateus 12:38Mateus 12:38----45454545    

• O milagre de Jonas 
• V38. Os escribas V38. Os escribas V38. Os escribas V38. Os escribas e fariseus pedem um milagre de Jesus.e fariseus pedem um milagre de Jesus.e fariseus pedem um milagre de Jesus.e fariseus pedem um milagre de Jesus.    
• V39. Jesus cita o milagre de Jonas.V39. Jesus cita o milagre de Jonas.V39. Jesus cita o milagre de Jonas.V39. Jesus cita o milagre de Jonas.    
• V40. Os três dias V40. Os três dias V40. Os três dias V40. Os três dias e três noite no ventre do grande peixee três noite no ventre do grande peixee três noite no ventre do grande peixee três noite no ventre do grande peixe. Os 3 . Os 3 . Os 3 . Os 3 

dias 3 noites que Jesus passaria no seio da terra.dias 3 noites que Jesus passaria no seio da terra.dias 3 noites que Jesus passaria no seio da terra.dias 3 noites que Jesus passaria no seio da terra.    
• V41. Os ninivitas ressurgirão nV41. Os ninivitas ressurgirão nV41. Os ninivitas ressurgirão nV41. Os ninivitas ressurgirão no juízo e condenarão essa o juízo e condenarão essa o juízo e condenarão essa o juízo e condenarão essa 

geração má geração má geração má geração má e adultera.e adultera.e adultera.e adultera.    
    
Quem era Jonas? 

• Um Profeta que viveu em Samaria durante o Reinado de Um Profeta que viveu em Samaria durante o Reinado de Um Profeta que viveu em Samaria durante o Reinado de Um Profeta que viveu em Samaria durante o Reinado de 
Jeroboão II entre 782 a 753 AC.Jeroboão II entre 782 a 753 AC.Jeroboão II entre 782 a 753 AC.Jeroboão II entre 782 a 753 AC.    

• V1:1 E veio a palavra do Senhor a Jonas 
• Deus sempre se Deus sempre se Deus sempre se Deus sempre se dirigiudirigiudirigiudirigiu    ao homem; Deus necessita de pessoas ao homem; Deus necessita de pessoas ao homem; Deus necessita de pessoas ao homem; Deus necessita de pessoas 

disponíveis para grandes empreendimentos.disponíveis para grandes empreendimentos.disponíveis para grandes empreendimentos.disponíveis para grandes empreendimentos.    
• V2. Dispõe-te e vai a grande Cidade de Nínive e clama contra 

ela, porque a sua malícia subiu até a mim. 
• Nínive, capital da Assíria; Nínive, capital da Assíria; Nínive, capital da Assíria; Nínive, capital da Assíria; Um centro urbano dUm centro urbano dUm centro urbano dUm centro urbano dominado pela ominado pela ominado pela ominado pela 

malícia e pecaminosmalícia e pecaminosmalícia e pecaminosmalícia e pecaminosidade;idade;idade;idade;    
    
A malícia dos homens incomoda a Deus.A malícia dos homens incomoda a Deus.A malícia dos homens incomoda a Deus.A malícia dos homens incomoda a Deus.    

• V3. Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor 
para Társis, tendo descido a Jope, achou um navio para ir a 
Társis, pagou a sua passagem e embarcou nele, para longe da 
presença de Deus. 

• Nem sempre encontramos pessoas dispostas a servir a Deus; Nem sempre encontramos pessoas dispostas a servir a Deus; Nem sempre encontramos pessoas dispostas a servir a Deus; Nem sempre encontramos pessoas dispostas a servir a Deus; 
Estamos sedentários e Estamos sedentários e Estamos sedentários e Estamos sedentários e cheios de compromissos pessoais, cheios de compromissos pessoais, cheios de compromissos pessoais, cheios de compromissos pessoais, 
presos aos nossos interesses e ao nosso individualismo/ Jonas presos aos nossos interesses e ao nosso individualismo/ Jonas presos aos nossos interesses e ao nosso individualismo/ Jonas presos aos nossos interesses e ao nosso individualismo/ Jonas 
estava voltado para si mesmo.  Pagou para fugir da vontade de estava voltado para si mesmo.  Pagou para fugir da vontade de estava voltado para si mesmo.  Pagou para fugir da vontade de estava voltado para si mesmo.  Pagou para fugir da vontade de 
Deus. Os Assírios eram Deus. Os Assírios eram Deus. Os Assírios eram Deus. Os Assírios eram arquirrivaisarquirrivaisarquirrivaisarquirrivais    inimigos de inimigos de inimigos de inimigos de IsraelIsraelIsraelIsrael;/ Jonas ;/ Jonas ;/ Jonas ;/ Jonas 
não entendia a vontade de Deus.não entendia a vontade de Deus.não entendia a vontade de Deus.não entendia a vontade de Deus.    

    
As atrações de Társis 

• Uma linda cidade veraneio à margem do Uma linda cidade veraneio à margem do Uma linda cidade veraneio à margem do Uma linda cidade veraneio à margem do mediterrâneomediterrâneomediterrâneomediterrâneo, hoje é , hoje é , hoje é , hoje é 
Barcelona ao Sul da Espanha;Barcelona ao Sul da Espanha;Barcelona ao Sul da Espanha;Barcelona ao Sul da Espanha;    
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• Havia muito ouro e bom comércio dos fenícios. A 4 mil Havia muito ouro e bom comércio dos fenícios. A 4 mil Havia muito ouro e bom comércio dos fenícios. A 4 mil Havia muito ouro e bom comércio dos fenícios. A 4 mil 
quilômetrosquilômetrosquilômetrosquilômetros    de israel.de israel.de israel.de israel.    

• V4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez no 
mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de 
despedaçar. 

• Deus quer Deus quer Deus quer Deus quer chacoalharchacoalharchacoalharchacoalhar    o homem desobediente e rebelde; Deus o homem desobediente e rebelde; Deus o homem desobediente e rebelde; Deus o homem desobediente e rebelde; Deus 
fabrica uma tempestade social e financeiro e físico para nos fabrica uma tempestade social e financeiro e físico para nos fabrica uma tempestade social e financeiro e físico para nos fabrica uma tempestade social e financeiro e físico para nos 
incomodar e nos quebrantar; Deus manda um vento forte para incomodar e nos quebrantar; Deus manda um vento forte para incomodar e nos quebrantar; Deus manda um vento forte para incomodar e nos quebrantar; Deus manda um vento forte para 
nos incomodar.  Deus cnos incomodar.  Deus cnos incomodar.  Deus cnos incomodar.  Deus cria situações adversas para nos ria situações adversas para nos ria situações adversas para nos ria situações adversas para nos 
quebrantar e nos chamar a atenção, e para mudar o rumo da quebrantar e nos chamar a atenção, e para mudar o rumo da quebrantar e nos chamar a atenção, e para mudar o rumo da quebrantar e nos chamar a atenção, e para mudar o rumo da 
vida.  Os que caminham em direção dos prazeres, o Senhor vida.  Os que caminham em direção dos prazeres, o Senhor vida.  Os que caminham em direção dos prazeres, o Senhor vida.  Os que caminham em direção dos prazeres, o Senhor 
manda vento fortes de conflitos, falta de paz, sentimento de manda vento fortes de conflitos, falta de paz, sentimento de manda vento fortes de conflitos, falta de paz, sentimento de manda vento fortes de conflitos, falta de paz, sentimento de 
culpa, doenças, insucessos e turbulências; Jonasculpa, doenças, insucessos e turbulências; Jonasculpa, doenças, insucessos e turbulências; Jonasculpa, doenças, insucessos e turbulências; Jonas    estava sendo estava sendo estava sendo estava sendo 
provado e a fúria de Deus estava sobre ele.provado e a fúria de Deus estava sobre ele.provado e a fúria de Deus estava sobre ele.provado e a fúria de Deus estava sobre ele.    

• V17. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a 
Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. 

• As vezes temos que baixar ao mais profundo do abismo para As vezes temos que baixar ao mais profundo do abismo para As vezes temos que baixar ao mais profundo do abismo para As vezes temos que baixar ao mais profundo do abismo para 
entendermos a direçãoentendermos a direçãoentendermos a direçãoentendermos a direção    que Deus quer dar em nossas vidas/ que Deus quer dar em nossas vidas/ que Deus quer dar em nossas vidas/ que Deus quer dar em nossas vidas/ 
Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites na escuridão, longe de seus Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites na escuridão, longe de seus Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites na escuridão, longe de seus Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites na escuridão, longe de seus 
interesses, assombrado, angustiado, sem alimento, sem poder interesses, assombrado, angustiado, sem alimento, sem poder interesses, assombrado, angustiado, sem alimento, sem poder interesses, assombrado, angustiado, sem alimento, sem poder 
respirar, sufocado pelo seu pecado, a mercê da misericórdia de respirar, sufocado pelo seu pecado, a mercê da misericórdia de respirar, sufocado pelo seu pecado, a mercê da misericórdia de respirar, sufocado pelo seu pecado, a mercê da misericórdia de 
Deus.Deus.Deus.Deus.    

    
Cap. 2:2 Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. 
Do ventre do abismo gritei e Tu ouviste a minha voz. 

• Deus está pronto a nos ouvir em quDeus está pronto a nos ouvir em quDeus está pronto a nos ouvir em quDeus está pronto a nos ouvir em qualquer lugar e situação/ alquer lugar e situação/ alquer lugar e situação/ alquer lugar e situação/ 
Temos Temos Temos Temos que ser crentes até debaixo que ser crentes até debaixo que ser crentes até debaixo que ser crentes até debaixo d’águad’águad’águad’água/ Deus está pronto a / Deus está pronto a / Deus está pronto a / Deus está pronto a 
nos perdoar/ Deus nos sustenta em qualquer nos perdoar/ Deus nos sustenta em qualquer nos perdoar/ Deus nos sustenta em qualquer nos perdoar/ Deus nos sustenta em qualquer situação/ Deus situação/ Deus situação/ Deus situação/ Deus 
sempre cria condições para sobrevivermos/ Quer mudar o rumo sempre cria condições para sobrevivermos/ Quer mudar o rumo sempre cria condições para sobrevivermos/ Quer mudar o rumo sempre cria condições para sobrevivermos/ Quer mudar o rumo 
de nossa vida.de nossa vida.de nossa vida.de nossa vida.    

V10. Falou o Senhor ao Peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. 
• Até as feras marinhas ouvem a voz de Deus e a obedecem.Até as feras marinhas ouvem a voz de Deus e a obedecem.Até as feras marinhas ouvem a voz de Deus e a obedecem.Até as feras marinhas ouvem a voz de Deus e a obedecem.    

    
Conclusão: 

• Em que situação está a sua vida?Em que situação está a sua vida?Em que situação está a sua vida?Em que situação está a sua vida?    
• QQQQue ue ue ue direção estádireção estádireção estádireção está    dando a tua vida neste momento?dando a tua vida neste momento?dando a tua vida neste momento?dando a tua vida neste momento?    
• A tua filosofia de vida está em linha com a vontade de Deus?A tua filosofia de vida está em linha com a vontade de Deus?A tua filosofia de vida está em linha com a vontade de Deus?A tua filosofia de vida está em linha com a vontade de Deus?    
• Estarás dormindo como Jonas estava no barco?Estarás dormindo como Jonas estava no barco?Estarás dormindo como Jonas estava no barco?Estarás dormindo como Jonas estava no barco?    
• Estará você em turbulência, sendo todo arrebentado?Estará você em turbulência, sendo todo arrebentado?Estará você em turbulência, sendo todo arrebentado?Estará você em turbulência, sendo todo arrebentado?    
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Lição 20Lição 20Lição 20Lição 20    
    

MMMMD4D4D4D4    ----    MinistéMinistéMinistéMinistério de rio de rio de rio de DiscipuladoDiscipuladoDiscipuladoDiscipulado!!!!    
 
Mat. 28:19Mat. 28:19Mat. 28:19Mat. 28:19    
    
    
A definição e o objetivo ministerial de Jesus Cristo 
Mateus 4:18-19 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me 
ungiu para evangelizar os pobres. Enviouungiu para evangelizar os pobres. Enviouungiu para evangelizar os pobres. Enviouungiu para evangelizar os pobres. Enviou----me para apregoar liberdade me para apregoar liberdade me para apregoar liberdade me para apregoar liberdade 
aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os opriaos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os opriaos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os opriaos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e midos, e midos, e midos, e 
anunciar o ano aceitável do Senhor.anunciar o ano aceitável do Senhor.anunciar o ano aceitável do Senhor.anunciar o ano aceitável do Senhor.    

• A necessidade da presença do Espírito Santo em nós A necessidade da presença do Espírito Santo em nós A necessidade da presença do Espírito Santo em nós A necessidade da presença do Espírito Santo em nós ––––    O O O O 
Espírito do Senhor está sobre mim...Espírito do Senhor está sobre mim...Espírito do Senhor está sobre mim...Espírito do Senhor está sobre mim...    

• A tarefa da evangelização A tarefa da evangelização A tarefa da evangelização A tarefa da evangelização ––––    me ungiu para evangelizar os me ungiu para evangelizar os me ungiu para evangelizar os me ungiu para evangelizar os 
pobres...pobres...pobres...pobres...    

• A obra de libertação A obra de libertação A obra de libertação A obra de libertação ––––    enviouenviouenviouenviou----me para apregoar liberme para apregoar liberme para apregoar liberme para apregoar liberdade aos dade aos dade aos dade aos 
cativos...cativos...cativos...cativos...    

• O público alvo dessa obra O público alvo dessa obra O público alvo dessa obra O público alvo dessa obra ––––    dar vista aos cegos e por liberdade dar vista aos cegos e por liberdade dar vista aos cegos e por liberdade dar vista aos cegos e por liberdade 
os oprimidos...os oprimidos...os oprimidos...os oprimidos...    

• Mat. 11:28 Vinde a mim todos vós que estais cansados e Mat. 11:28 Vinde a mim todos vós que estais cansados e Mat. 11:28 Vinde a mim todos vós que estais cansados e Mat. 11:28 Vinde a mim todos vós que estais cansados e 
oprimidos...oprimidos...oprimidos...oprimidos...    

• O ministério da Palavra de Deus. O ministério da Palavra de Deus. O ministério da Palavra de Deus. O ministério da Palavra de Deus. ––––    anunciar o ano aceitável do anunciar o ano aceitável do anunciar o ano aceitável do anunciar o ano aceitável do 
Senhor.Senhor.Senhor.Senhor.    

    
O segredo do sucesso ministerial de Jesus Cristo 
Fazer discípulos;Fazer discípulos;Fazer discípulos;Fazer discípulos;    
Jesus era Mestre e escolheu inicialmente 12 discípulos, e depois Jesus era Mestre e escolheu inicialmente 12 discípulos, e depois Jesus era Mestre e escolheu inicialmente 12 discípulos, e depois Jesus era Mestre e escolheu inicialmente 12 discípulos, e depois 
separou 70;separou 70;separou 70;separou 70;    
A tarefa do Mestre era de A tarefa do Mestre era de A tarefa do Mestre era de A tarefa do Mestre era de ––––    ganhar + consolidar + treinar + enviar.ganhar + consolidar + treinar + enviar.ganhar + consolidar + treinar + enviar.ganhar + consolidar + treinar + enviar.    
Jesus se espelhou no modelo preferido por Deus, nas 12 Jesus se espelhou no modelo preferido por Deus, nas 12 Jesus se espelhou no modelo preferido por Deus, nas 12 Jesus se espelhou no modelo preferido por Deus, nas 12 tribos de tribos de tribos de tribos de 
Israel;Israel;Israel;Israel;    
Jesus sabia do sucesso dessa visão de multiplicação, revelada por Jesus sabia do sucesso dessa visão de multiplicação, revelada por Jesus sabia do sucesso dessa visão de multiplicação, revelada por Jesus sabia do sucesso dessa visão de multiplicação, revelada por 
Deus em Apocalipse cap. 7, em que os crentes salvos e selados pelo Deus em Apocalipse cap. 7, em que os crentes salvos e selados pelo Deus em Apocalipse cap. 7, em que os crentes salvos e selados pelo Deus em Apocalipse cap. 7, em que os crentes salvos e selados pelo 
Espírito Santo, multiplicam 12 X 12, e que no final chegam a somar Espírito Santo, multiplicam 12 X 12, e que no final chegam a somar Espírito Santo, multiplicam 12 X 12, e que no final chegam a somar Espírito Santo, multiplicam 12 X 12, e que no final chegam a somar 
144 mil.144 mil.144 mil.144 mil.    
    
O discipulado é a ordem de Jesus à sua Igreja 



64 

 

Mateus 28:19 Portanto, Mateus 28:19 Portanto, Mateus 28:19 Portanto, Mateus 28:19 Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, de todos os povos, de todos os povos, de todos os povos, 
batizandobatizandobatizandobatizando----os em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinandoos em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinandoos em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinandoos em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinando----
vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado.vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado.vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado.vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado.    
A garantia de sua presença A garantia de sua presença A garantia de sua presença A garantia de sua presença ----    eis que eu estarei coneis que eu estarei coneis que eu estarei coneis que eu estarei convosco todos os vosco todos os vosco todos os vosco todos os 
dias, até a consumação dos séculos;dias, até a consumação dos séculos;dias, até a consumação dos séculos;dias, até a consumação dos séculos;    
    
 
 
 
O retrato de um povo que precisa ser educado e acompanhado. 
 

• Indicando o grande equívoco e erro de milhares de Igrejas em 
nossos dias    

• Acham que a tarefa de Acham que a tarefa de Acham que a tarefa de Acham que a tarefa de DiscipularDiscipularDiscipularDiscipular    são dos pastores;são dos pastores;são dos pastores;são dos pastores;    
• Igrejas grandes Igrejas grandes Igrejas grandes Igrejas grandes em que os pastores fisicamente não dão conta em que os pastores fisicamente não dão conta em que os pastores fisicamente não dão conta em que os pastores fisicamente não dão conta 

do acompanhamento da vida espiritual de centenas de pessoas.do acompanhamento da vida espiritual de centenas de pessoas.do acompanhamento da vida espiritual de centenas de pessoas.do acompanhamento da vida espiritual de centenas de pessoas.    
• O púlpito e a EBD não são suficientes;O púlpito e a EBD não são suficientes;O púlpito e a EBD não são suficientes;O púlpito e a EBD não são suficientes;    
• Igrejas que não acompanham os novos convertidos.Igrejas que não acompanham os novos convertidos.Igrejas que não acompanham os novos convertidos.Igrejas que não acompanham os novos convertidos.    
• A grande maioria das pessoas arroladas nas Igrejas são faltosoA grande maioria das pessoas arroladas nas Igrejas são faltosoA grande maioria das pessoas arroladas nas Igrejas são faltosoA grande maioria das pessoas arroladas nas Igrejas são faltosos s s s 

e inconstantes na obra do Senhor;e inconstantes na obra do Senhor;e inconstantes na obra do Senhor;e inconstantes na obra do Senhor;    
• Quantos irmãos se encontram ausentes nesta manhã e não Quantos irmãos se encontram ausentes nesta manhã e não Quantos irmãos se encontram ausentes nesta manhã e não Quantos irmãos se encontram ausentes nesta manhã e não 

estão engajados no ministério?estão engajados no ministério?estão engajados no ministério?estão engajados no ministério?    
    
A diferença entre ser membro de Igreja e ser discípulo. 
A estratégia de Deus com a visão de multiplicação discipular. 
Rompendo contraRompendo contraRompendo contraRompendo contra    o estado de estagnação nas Igrejas;o estado de estagnação nas Igrejas;o estado de estagnação nas Igrejas;o estado de estagnação nas Igrejas;    
Cada irmão um discipulador para acompanhar e dar cobertura aos Cada irmão um discipulador para acompanhar e dar cobertura aos Cada irmão um discipulador para acompanhar e dar cobertura aos Cada irmão um discipulador para acompanhar e dar cobertura aos 
outros;outros;outros;outros;    
Uma visão profética em Daniel 2: 20-22    Seja bendito o nome de Deus Seja bendito o nome de Deus Seja bendito o nome de Deus Seja bendito o nome de Deus 
para todo sempre. Porque Ele é a sabedoria e a força. Ele é quem para todo sempre. Porque Ele é a sabedoria e a força. Ele é quem para todo sempre. Porque Ele é a sabedoria e a força. Ele é quem para todo sempre. Porque Ele é a sabedoria e a força. Ele é quem 
muda os tempos emuda os tempos emuda os tempos emuda os tempos e    as horas, e remove reis e estabelece reis; Ele dá as horas, e remove reis e estabelece reis; Ele dá as horas, e remove reis e estabelece reis; Ele dá as horas, e remove reis e estabelece reis; Ele dá 
sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos.sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos.sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos.sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos.    
    
Através do Espírito Santo, Deus tem nos dado estratégias para esse 
Ministério 

• Redes Ministeriais que atende as faixas etárias da Igreja;Redes Ministeriais que atende as faixas etárias da Igreja;Redes Ministeriais que atende as faixas etárias da Igreja;Redes Ministeriais que atende as faixas etárias da Igreja;    
• Ministério com Casais; Ministério com Casais; Ministério com Casais; Ministério com Casais;     
• Ministério com a Terceira Idade;Ministério com a Terceira Idade;Ministério com a Terceira Idade;Ministério com a Terceira Idade;    
• Ministério de Ação Social; Ministério de Ação Social; Ministério de Ação Social; Ministério de Ação Social;     
• Ministério de arte, dançaMinistério de arte, dançaMinistério de arte, dançaMinistério de arte, dança    e coreografia;  e coreografia;  e coreografia;  e coreografia;      
• Ministério de louvor; Ministério de louvor; Ministério de louvor; Ministério de louvor;     
• Ministério de Cura Interior; Ministério de Cura Interior; Ministério de Cura Interior; Ministério de Cura Interior;     
• Ministério de Ensino através da EBD; Ministério de Ensino através da EBD; Ministério de Ensino através da EBD; Ministério de Ensino através da EBD;     
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• Ministério de Ministério de Ministério de Ministério de despertardespertardespertardespertar    vocacional através da MCA, MR, ER, vocacional através da MCA, MR, ER, vocacional através da MCA, MR, ER, vocacional através da MCA, MR, ER, 
Cantinho das Moças; Cantinho das Moças; Cantinho das Moças; Cantinho das Moças;     

• Ministério de Grupos Familiares,Ministério de Grupos Familiares,Ministério de Grupos Familiares,Ministério de Grupos Familiares,    
    
O que nos falta?  O acompanhamento e cobertura na vida espiritual O que nos falta?  O acompanhamento e cobertura na vida espiritual O que nos falta?  O acompanhamento e cobertura na vida espiritual O que nos falta?  O acompanhamento e cobertura na vida espiritual 
dos membros da Igreja e dos que estão sendo alcançados.dos membros da Igreja e dos que estão sendo alcançados.dos membros da Igreja e dos que estão sendo alcançados.dos membros da Igreja e dos que estão sendo alcançados.    
    
A nova estratégia para o MASF BRASIL 
ProjeProjeProjeProjeto Mto Mto Mto MD4D4D4D4––––    Ministério de Ministério de Ministério de Ministério de DiscipuladoDiscipuladoDiscipuladoDiscipulado    
    
Objetivos do MD4 – Ministério de Discipulado. 

• Cobertura espiritual a todo o rebanho;Cobertura espiritual a todo o rebanho;Cobertura espiritual a todo o rebanho;Cobertura espiritual a todo o rebanho;    
• Acompanhamento permanente de todo o rebanho;Acompanhamento permanente de todo o rebanho;Acompanhamento permanente de todo o rebanho;Acompanhamento permanente de todo o rebanho;    
• Cada membro da Cada membro da Cada membro da Cada membro da MASFMASFMASFMASF    se torna um líder de se torna um líder de se torna um líder de se torna um líder de NEFNEFNEFNEF    de discipulado;de discipulado;de discipulado;de discipulado;    
• A necessidade da célula mãe;A necessidade da célula mãe;A necessidade da célula mãe;A necessidade da célula mãe;    
• A A A A NEFNEFNEFNEF    mãe composta por 12 são acompanhadas pelo pastor da mãe composta por 12 são acompanhadas pelo pastor da mãe composta por 12 são acompanhadas pelo pastor da mãe composta por 12 são acompanhadas pelo pastor da 

Igreja.Igreja.Igreja.Igreja.    
• A célula mãe é quem fomenta a multiplicação das demais A célula mãe é quem fomenta a multiplicação das demais A célula mãe é quem fomenta a multiplicação das demais A célula mãe é quem fomenta a multiplicação das demais 

células de discipulado;células de discipulado;células de discipulado;células de discipulado;    
• O líder de O líder de O líder de O líder de NEF NEF NEF NEF discipdiscipdiscipdiscipular dá estudo, faz visita, dá ular dá estudo, faz visita, dá ular dá estudo, faz visita, dá ular dá estudo, faz visita, dá telefonema, faz telefonema, faz telefonema, faz telefonema, faz 

jejum, e dá cobertura permanente aos membrojejum, e dá cobertura permanente aos membrojejum, e dá cobertura permanente aos membrojejum, e dá cobertura permanente aos membros de sua célula, s de sua célula, s de sua célula, s de sua célula, 
que pode se reunir em qualquer lugar.que pode se reunir em qualquer lugar.que pode se reunir em qualquer lugar.que pode se reunir em qualquer lugar.    

• A primeira reprodução daA primeira reprodução daA primeira reprodução daA primeira reprodução da    NEFNEFNEFNEF    mãe nos leva a 144 discípulos do mãe nos leva a 144 discípulos do mãe nos leva a 144 discípulos do mãe nos leva a 144 discípulos do 
Senhor;Senhor;Senhor;Senhor;    

• A Segunda reprodução de multiplicação dos 144, na Segunda A Segunda reprodução de multiplicação dos 144, na Segunda A Segunda reprodução de multiplicação dos 144, na Segunda A Segunda reprodução de multiplicação dos 144, na Segunda 
geração da Igreja nos levará a 1.728 novos discípulos do Senhor geração da Igreja nos levará a 1.728 novos discípulos do Senhor geração da Igreja nos levará a 1.728 novos discípulos do Senhor geração da Igreja nos levará a 1.728 novos discípulos do Senhor 
Jesus, e Jesus, e Jesus, e Jesus, e assim sucessivamente;assim sucessivamente;assim sucessivamente;assim sucessivamente;    

• Essa visão de multiplicação discipular chegou na Coréia e hoje Essa visão de multiplicação discipular chegou na Coréia e hoje Essa visão de multiplicação discipular chegou na Coréia e hoje Essa visão de multiplicação discipular chegou na Coréia e hoje 
os milhares de discípulos da Igreja do Evangelho Pleno de Paul os milhares de discípulos da Igreja do Evangelho Pleno de Paul os milhares de discípulos da Igreja do Evangelho Pleno de Paul os milhares de discípulos da Igreja do Evangelho Pleno de Paul 
Young Ju, mudaram a vida da Coreia;Young Ju, mudaram a vida da Coreia;Young Ju, mudaram a vida da Coreia;Young Ju, mudaram a vida da Coreia;    

• Essa mesma visão foi adotada pela Igreja de Lagoinha em Belo Essa mesma visão foi adotada pela Igreja de Lagoinha em Belo Essa mesma visão foi adotada pela Igreja de Lagoinha em Belo Essa mesma visão foi adotada pela Igreja de Lagoinha em Belo 
Horizonte, Horizonte, Horizonte, Horizonte, e hoje eles já somam mais de 10 mil discípulos.e hoje eles já somam mais de 10 mil discípulos.e hoje eles já somam mais de 10 mil discípulos.e hoje eles já somam mais de 10 mil discípulos.    

    
Rompendo em fé contra o marasmo e o comodismo na Igreja. 
Adotando a visão com a unção de multiplicação. 
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Lição 21Lição 21Lição 21Lição 21    
    

TraumasTraumasTraumasTraumas    DepressivosDepressivosDepressivosDepressivos!!!!    
 

Salmos 26:24Salmos 26:24Salmos 26:24Salmos 26:24 Porque estás abatido oh Minh’alma, porque te 
perturbas dentro de mim? 
1. Conceito de Trauma Depressivo. Conceito de Trauma Depressivo. Conceito de Trauma Depressivo. Conceito de Trauma Depressivo – é um estado emocional 
vivenciadas no passado, e que somatizadas trazem uma série de 
transtornos comportamentais. 
 
2.Causas dos 2.Causas dos 2.Causas dos 2.Causas dos traumastraumastraumastraumas    = = = = Stress urbano, poluição ambiental, 
Isolamento social, acidentes, intoxicações, frustações, tensões 
psicossociais, imprevistos, distorções do comportamento normal, 
sentimento de culpa, fracasso escolar, decepção afetiva, aborto, 
sentimento de rejeição, estupros, abortos, sevícias, vítimas de 
agressão, vítimas de perseguição, vítimas de calúnia, fracasso na 
profissão, fracasso no trabalho, fracasso no casamento, fracasso na 
vida escolar, humilhações, vergonhas etc.    
    
3.Tipos de 3.Tipos de 3.Tipos de 3.Tipos de TraumasTraumasTraumasTraumas    depressivosdepressivosdepressivosdepressivos    

• Traumas Traumas Traumas Traumas ReativaReativaReativaReativassss    = = = = relacionada com fatores externos como 
fracassos, frustações, desilusões, insucessos e tensões 
psicossociais. 

• TraumasTraumasTraumasTraumas    Endógena = Endógena = Endógena = Endógena = relacionada com fatores internos de 
disfunções orgânicas, como doenças, infecções e distúrbios 
hormonais. 

• TraumasTraumasTraumasTraumas    Existenciais = Existenciais = Existenciais = Existenciais = relacionada com questionamentos da 
própria existência, provocada por crises de identidade, de 
função, papel e aproveitamento social. 

 
Sintomas dos Sintomas dos Sintomas dos Sintomas dos traumastraumastraumastraumas    depressivosdepressivosdepressivosdepressivos    

• Um pranto oculto e angustiante que sufoca a garganta; Um 
cansaço inexplicável; Uma perene irritabilidade com insônia 
rebelde; Memória fraca; Reações emocionais lentas. 

 
Manifestações psicossomáticas dos Manifestações psicossomáticas dos Manifestações psicossomáticas dos Manifestações psicossomáticas dos tarumástarumástarumástarumás    depressivosdepressivosdepressivosdepressivos    

• Dores musculares, espasmos intestinais, voz trêmula, zumbido 
nos ouvidos, formigamento das mãos e dos pés, irritação, 
taquicardia, palpitações, opressão torácica, dificuldades de 
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deglutição, impotência e frigidez sexual, alterações cardíacas, 
alterações respiratórias, alterações excretórias, alterações 
circulatórias, alterações motoras, alterações cardíacas, 
alterações digestivas, alterações do sono. 

    
Ilustração:Ilustração:Ilustração:Ilustração: Há no mundo milhões de pessoas traumatizadas, desde 
crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, e idosos. 
 
Casos bíblicos de pessoas traumatizadas. 
Jó 3:11 Jó 3:11 Jó 3:11 Jó 3:11 Porque não morri ao nascer? 
Salmos 42:5Salmos 42:5Salmos 42:5Salmos 42:5 Porque estás abatido oh Minh’alma, porque te perturbas 
dentro de mim? 
Jesus e a mulher samaritana, fracassada em vários casamentos; 
 
A doença do séculoA doença do séculoA doença do séculoA doença do século Solidão e ansiedade; Cidades industrializadas, 
megalópoles, cidade superpopulosas; 
Características do homem urbanoCaracterísticas do homem urbanoCaracterísticas do homem urbanoCaracterísticas do homem urbano: mais estressado, pânico, 
impessoal; 
ConsequênciasConsequênciasConsequênciasConsequências    ddddos os os os traumastraumastraumastraumas    emocionaisemocionaisemocionaisemocionais: perda gradual do senso do 
trágico, perda do senso do self; a ameaça do vir-a-ser. 
Traumas no contexto Traumas no contexto Traumas no contexto Traumas no contexto espiritualespiritualespiritualespiritual. O inimigo trabalha isso para nos 
oprimir e nos causar medo e insegurança. 
Base para a cura interior:  
a) identifique o seu trauma; reconheça que Deus é poderoso para lhe 
curar nesta noite; perdoe a pessoa que lhe faz sofrer?  Perdoe a você 
mesmo; entrega o teu fardo ao Senhor; Confesse; confia Nele e tudo 
Ele fará; 
Deus quer que você identifique a causa de seu sofrimento; Deus vai 
lhe perdoar e queimar de sua vida. 
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Lição 22Lição 22Lição 22Lição 22    
 

Peniel, o lugar Peniel, o lugar Peniel, o lugar Peniel, o lugar dadadada    
ExperiênciaExperiênciaExperiênciaExperiência    com Deus!com Deus!com Deus!com Deus!    

 
Genesis 32:22-32  
A História de JacóA História de JacóA História de JacóA História de Jacó. 

• Por herança era neto de Abrahão e filho de Isaque; 
• Um homem com muitas virtudes de tenacidade, liderança, 

místico, e afetuoso; 
• Um homem cheio de complicações com o seu pai Isaque, com 

o seu irmão Esaú, e com o seu sogro Labão. 
• Jacó trazia a maldição em seu próprio nome, que significava “o 

trapaceiro e enganador”; 
• Fugiu pelas caladas da noite para não ser assassinado pelo seu 

irmão e refugiou-se em Padã Arã junto aos familiares de sua 
mãe onde permaneceu por mais de 15 anos, casando-se com 
Léa e depois com Raquel, e foi muito próspero. 

• Em Padã Arã Jacó vivia insatisfeito com o fato de estar longe 
de sua terra e de seus pais; 

• Vivia em crise pelos problemas de seu caráter que lhe custara 
muito caro e lhe impunha sacrifício; 

• Jacó não se contentava de viver de tradições e das heranças 
religiosa por ser neto de Abrahão; 

• Jacó decidiu partir para uma experiência autêntica com Deus 
antes de regressar aos seus pais. 

 
A ExperiênciA ExperiênciA ExperiênciA Experiência de Jacó no Valea de Jacó no Valea de Jacó no Valea de Jacó no Vale    de Jaboquede Jaboquede Jaboquede Jaboque. 
Requisitos básicos para uma experiência com DeusRequisitos básicos para uma experiência com DeusRequisitos básicos para uma experiência com DeusRequisitos básicos para uma experiência com Deus.  

• Temos que assumir Temos que assumir Temos que assumir Temos que assumir uma postura de total solidãouma postura de total solidãouma postura de total solidãouma postura de total solidão.  
• V24 Ficando Ele só; 
• Temos que lutar para receber a nossa benTemos que lutar para receber a nossa benTemos que lutar para receber a nossa benTemos que lutar para receber a nossa bençãoçãoçãoção. 
• V4 E lutou com ele um anjo; 
• Temos que ser persistentesTemos que ser persistentesTemos que ser persistentesTemos que ser persistentes.  
• V24 E lutava com o anjo a noite inteira. 

 
As As As As ConsequênciasConsequênciasConsequênciasConsequências    dessa experiênciadessa experiênciadessa experiênciadessa experiência 
Nessa experiência nos desestruturamosNessa experiência nos desestruturamosNessa experiência nos desestruturamosNessa experiência nos desestruturamos.  



69 

 

 V25 O anjo tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta 
da    coxa de Jacó. 
Nessa experiência temos que nos agarrar a Deus com todas as Nessa experiência temos que nos agarrar a Deus com todas as Nessa experiência temos que nos agarrar a Deus com todas as Nessa experiência temos que nos agarrar a Deus com todas as 
nossas forças para sermos libertos e curados nossas forças para sermos libertos e curados nossas forças para sermos libertos e curados nossas forças para sermos libertos e curados (V26 Não te deixarei 
enquanto não me abençoares). 
Nessa experiência temos que ser autênticos para confessar a Deus o Nessa experiência temos que ser autênticos para confessar a Deus o Nessa experiência temos que ser autênticos para confessar a Deus o Nessa experiência temos que ser autênticos para confessar a Deus o 
nosso verdadeiro carátenosso verdadeiro carátenosso verdadeiro carátenosso verdadeiro caráterrrr.  
(V27 Perguntou- lhe pois o anjo: qual o teu nome? E Jacó respondeu, 
Jacó). 
 
Os resultados dessa experiênciaOs resultados dessa experiênciaOs resultados dessa experiênciaOs resultados dessa experiência. 

• Nessa experiência, Deus muda a nossa identidadeNessa experiência, Deus muda a nossa identidadeNessa experiência, Deus muda a nossa identidadeNessa experiência, Deus muda a nossa identidade.  
• (V28 Não mais te chamarás Jacó, mas sim Israel, pois como 

Príncipe lutaste com Deus); 
• Nessa experiência Nessa experiência Nessa experiência Nessa experiência Deus se rende ao homem e nos abençoaDeus se rende ao homem e nos abençoaDeus se rende ao homem e nos abençoaDeus se rende ao homem e nos abençoa. 
• (V28 Pois como Príncipe lutaste com Deus e prevaleceste); V29 

E ali o abençoou; 
• Nessa experiência Nessa experiência Nessa experiência Nessa experiência Deus marca a nossa vidaDeus marca a nossa vidaDeus marca a nossa vidaDeus marca a nossa vida.  
• V31. E coxeava Jacó de uma perna. 
• Nessa experiência, Deus renasce as nossas Nessa experiência, Deus renasce as nossas Nessa experiência, Deus renasce as nossas Nessa experiência, Deus renasce as nossas esperançasesperançasesperançasesperanças. 
• 31 E nascia o sol quando ele passou de Peniel. 
• Nessa experiênNessa experiênNessa experiênNessa experiênciaciaciacia, Deus usa o ser humano como marco , Deus usa o ser humano como marco , Deus usa o ser humano como marco , Deus usa o ser humano como marco 

históricohistóricohistóricohistórico.  
• (V32. E por isso os filhos de Israel até o dia de hoje não comem 

o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porquanto 
o Anjo tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril). 

 
 
Conclusão – Quem deseja passar por essa experiência? 
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Lição 23Lição 23Lição 23Lição 23    
    

Batalha EspiritualBatalha EspiritualBatalha EspiritualBatalha Espiritual!!!!    
 

Efésios 6:10-18 
Grandes Batalhas registradas na história: Grandes Batalhas registradas na história: Grandes Batalhas registradas na história: Grandes Batalhas registradas na história: ----    Guararapes; Cabanagem; 
Farrapos; Paraguai; Vietnã; Guerra do Golfo; 1a e a Guerra Mundial. 
 
Estamos lutando no dia a dia Estamos lutando no dia a dia Estamos lutando no dia a dia Estamos lutando no dia a dia ----        Contra doenças; sobrevivência social; 
injustiças; pessoas que nos ameaçam e nos perseguem; violência; 
contra nossas fraquezas; luta contra a carne e instinto; estamos 
sempre lutando contra as adversidades deste mundo. 
 
A Bíblia fala de uma Batalha Espiritual A Bíblia fala de uma Batalha Espiritual A Bíblia fala de uma Batalha Espiritual A Bíblia fala de uma Batalha Espiritual ––––    Efésios 6: 12Efésios 6: 12Efésios 6: 12Efésios 6: 12 Porque a nossa 
luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e principados e principados e principados e 
potestadespotestadespotestadespotestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra 
as hostes espirituaisas hostes espirituaisas hostes espirituaisas hostes espirituais do mal nas regiões celestesregiões celestesregiões celestesregiões celestes. 
    
A hierarquia do malA hierarquia do malA hierarquia do malA hierarquia do mal    

• Regiões Celestes Regiões Celestes Regiões Celestes Regiões Celestes ––––    um local invisível de tremendas lutas dos 
anjos pela posse do homem;    

• Principados Principados Principados Principados ––––    São demônios que dominam sobre determinadas 
regiões;    

• Potestades Potestades Potestades Potestades ––––    São classes de demônios que possuem poder 
para destruir;    

• Hostes Hostes Hostes Hostes ––––    São legiões de demônios que incorporam no homem, 
que perturbam as famílias, que causam opressão, e provocam 
distúrbios sexuais, toxicomania, alcoolismo, e que estão nos 
inferninhos, terreiros de umbanda, candomblé, centros 
espíritas, que causam acidentes no trânsito etc. 

    
Lúcifer e os seus anjos demônios estão vivos e ativos no Planeta Terra Lúcifer e os seus anjos demônios estão vivos e ativos no Planeta Terra Lúcifer e os seus anjos demônios estão vivos e ativos no Planeta Terra Lúcifer e os seus anjos demônios estão vivos e ativos no Planeta Terra 
––––    I João 5:19I João 5:19I João 5:19I João 5:19 Porque o mundo inteiro jaz no maligno.      
A missão do Diabo A missão do Diabo A missão do Diabo A missão do Diabo ––––    João João João João 10:1010:1010:1010:10 Porque o Diabo vem senão para 
matar, roubar e destruir. 
 
Prevenção do crente contra os ataques diabólicos Prevenção do crente contra os ataques diabólicos Prevenção do crente contra os ataques diabólicos Prevenção do crente contra os ataques diabólicos –––– I Pedro 5:8I Pedro 5:8I Pedro 5:8I Pedro 5:8 Sede 
sóbrios e vigilantes, o vosso adversário o Diabo anda em derredoro Diabo anda em derredoro Diabo anda em derredoro Diabo anda em derredor 
como um leão que urge, procurando alguém para devorar. EfésEfésEfésEfésios ios ios ios 
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6:116:116:116:11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar 
firmes contra as astutas ciladas do Diabo. 
 
Portas de entrada para as ações do Diabo na vida do homem Portas de entrada para as ações do Diabo na vida do homem Portas de entrada para as ações do Diabo na vida do homem Portas de entrada para as ações do Diabo na vida do homem ––––    portas 
de entrada com consultas a cartomantes, quiromantes, gurus e pais 
de santos; visitas a terreiros de umbanda, candomblé e centros 
espíritas; despachos em encruzilhadas; portas de entrada em desvios 
sexuais – prostituição, homossexualismo, adultérios; portas de 
entradas através de palavras de maldição. 
 
A prática do pecado dá direitoA prática do pecado dá direitoA prática do pecado dá direitoA prática do pecado dá direito    ao Diabo a criar ao Diabo a criar ao Diabo a criar ao Diabo a criar argumentos contra a argumentos contra a argumentos contra a argumentos contra a 
nossa vidanossa vidanossa vidanossa vida.... 

• I João 3:8I João 3:8I João 3:8I João 3:8 Aquele que pratica o pecado procede do Diabo, 
porque o Diabo vive pecando desde o início. 

• Jesus Cristo veio para libertar o homem e destruir as obras do Jesus Cristo veio para libertar o homem e destruir as obras do Jesus Cristo veio para libertar o homem e destruir as obras do Jesus Cristo veio para libertar o homem e destruir as obras do 
Diabo.Diabo.Diabo.Diabo.    

• I João 3:8bI João 3:8bI João 3:8bI João 3:8b – Para isso se manifestou o Filho de Deus para 
destruir as obras do Diabo; 

• Tito 2Tito 2Tito 2Tito 2:14 O qual a si mesmo se deu por nós afim de nos remir 
de toda a obra do maligno; 

• João 12João 12João 12João 12:31 Chegou o momento de ser julgado este mundo, e 
agora o príncipe das trevas será expulso. 

    
Ilustração: Ilustração: Ilustração: Ilustração: pessoas que fazem pactos diabólicos; que fecham seus 
corpos contra a morte; pessoas que oferecem despachos e dão 
oferendas a entidades. 
    
Apelo:Apelo:Apelo:Apelo:    
Convite a quem deseja receber Jesus Cristo como seu Senhor e 
Salvador pessoal; 
Desejo a quem deseja quebrar pactos de maldição que foram feitos 
contra a sua vida; 
Pessoas que sofrem de opressão diabólica e que desejam libertação 
através do sangue de Jesus Cristo. 
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Lição 24Lição 24Lição 24Lição 24    
    

O Batismo no Espírito SantoO Batismo no Espírito SantoO Batismo no Espírito SantoO Batismo no Espírito Santo    
 
A promessa no Antigo TestamentoA promessa no Antigo TestamentoA promessa no Antigo TestamentoA promessa no Antigo Testamento    
Joel 2: 28Joel 2: 28Joel 2: 28Joel 2: 28 E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre 
toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos 
velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. 
 
A promessa de João BatistaA promessa de João BatistaA promessa de João BatistaA promessa de João Batista    
Lucas 3: 16 Lucas 3: 16 Lucas 3: 16 Lucas 3: 16 Eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem 
aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de 
desatar a correia das sandálias; Ele os batizará com o Espírito Santo 
e com fogo.    
    
A promessa de Jesus CristoA promessa de Jesus CristoA promessa de Jesus CristoA promessa de Jesus Cristo    

• 14: 1614: 1614: 1614: 16----17 17 17 17 Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador 
para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade 
que o mundo não pode receber, mas vós o conheceis, porque 
habita convosco e estará em vós. 

• Atos 1:4 Atos 1:4 Atos 1:4 Atos 1:4 E estando com eles determinou que não se 
ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa 
do Pai. 

• Atos 1:5 Atos 1:5 Atos 1:5 Atos 1:5 Porque na verdade João batizou com água, mas vós 
sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes 
dias. 

• Quem é o Espírito SantoQuem é o Espírito SantoQuem é o Espírito SantoQuem é o Espírito Santo    
• É o Espírito de Deus que representa a terceira pessoa da 

Trindade. 
 
Qual a sua missão na face Qual a sua missão na face Qual a sua missão na face Qual a sua missão na face da terrada terrada terrada terra    

• João 16:8 João 16:8 João 16:8 João 16:8 E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, 
da justiça e do juízo.    

    
O homem convertido é templo do Espírito SantoO homem convertido é templo do Espírito SantoO homem convertido é templo do Espírito SantoO homem convertido é templo do Espírito Santo    

• Lucas 23:45 Lucas 23:45 Lucas 23:45 Lucas 23:45 E escurecendo o sol, rasgou-se o véu do templo. (O 
véu que separava o Santo dos Santos onde o Espírito Santo se 
manifestava).    

• I I I I CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    6:19 6:19 6:19 6:19 Não sabeis que o vosso corpo é o templo do 
Espírito Santo. (O Santo dos Santos está em nós). 
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Atribuições do Espírito Santo na vida do crenteAtribuições do Espírito Santo na vida do crenteAtribuições do Espírito Santo na vida do crenteAtribuições do Espírito Santo na vida do crente    

• CapacitaCapacitaCapacitaCapacita----nosnosnosnos    para uma vida de poder.  Atos 1:8para uma vida de poder.  Atos 1:8para uma vida de poder.  Atos 1:8para uma vida de poder.  Atos 1:8 Mas recebereis 
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. 

• Autoridade e poder sobre os demônios. Marcos 16: 16Autoridade e poder sobre os demônios. Marcos 16: 16Autoridade e poder sobre os demônios. Marcos 16: 16Autoridade e poder sobre os demônios. Marcos 16: 16----17171717 Quem 
crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que 
creem: em meu nomeem meu nomeem meu nomeem meu nome expulsarão demônios; falarão novas 
línguas;  

• Poder de cura sobre os enfermos Poder de cura sobre os enfermos Poder de cura sobre os enfermos Poder de cura sobre os enfermos –    Atos 16:18 Atos 16:18 Atos 16:18 Atos 16:18 pegarão em 
serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará 
dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão 
curados. 

    
Resultados do Batismo no Espírito SantoResultados do Batismo no Espírito SantoResultados do Batismo no Espírito SantoResultados do Batismo no Espírito Santo    

• Teremos maior sensibilidade contra o pecado (João 16:8);    
• Desenvolveremos uma vida que glorifica a Jesus Cristo (João 

16:13,14);    
• Receberemos mensagens proféticas e louvores (Atos 2:4-17 e I 

Cor. 14:2 e 15);    
• Receberemos visões da parte do Espírito (Apocalipse 1:9-20);    
• Teremos manifestações de dons espirituais (I Cor. 12:4-10);    
• Teremos maior desejo de orar e de interceder (Atos 2:41,42/ 

Romanos 8:26). 
    
Condições para receber o Batismo no Espírito SantoCondições para receber o Batismo no Espírito SantoCondições para receber o Batismo no Espírito SantoCondições para receber o Batismo no Espírito Santo    

• Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador (Atos 2:38-40); 
• Buscar e obedecer a Deus (Atos 5:32); 
• Consagrar-se e dedicar-se a Ele (II Timóteo 2:21). 

 
A necessidade de estarmos cheios do Espírito SantoA necessidade de estarmos cheios do Espírito SantoA necessidade de estarmos cheios do Espírito SantoA necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo    

• O propósito de Deus é que sua Igreja esteja sempre abastecida 
com o óleo do Espírito, esteja cheia do Espírito Santo (Mateus 
25:1-13); 

• O enchimento traz uma nova graça e ânimo; 
• O Espírito Santo nos adestra; 
• O Espírito Santo traz luz sobre o nosso entendimento (Efésios 

1:18); 
• O batismo no Espírito é uma conquista de Jesus para que a 

Sua Igreja viva em plenitude (João 16:7/ Lucas 24:49); 
• Somos ungidos para vencer as hostes de Satanás, e nunca 

para sermos vítimas de seu ardil. 
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Lição 25Lição 25Lição 25Lição 25    
    

Bases Bíblicas para a Cura InteriorBases Bíblicas para a Cura InteriorBases Bíblicas para a Cura InteriorBases Bíblicas para a Cura Interior 
 
Efésios 4:17-32. 
 
Ansiedade Ansiedade Ansiedade Ansiedade ––––    a doença do século (Rollo May). a doença do século (Rollo May). a doença do século (Rollo May). a doença do século (Rollo May).     

• O homem à procura de si mesmo; A perda gradual do senso do 
self; A perda do senso do trágico; 

• A perda da expressão da comunicação pessoal; A perda do 
foco de valores; A ameaça do vir-a-ser; 

• A síndrome do pânico. 
 
Perturbações mentais e seus determinantesPerturbações mentais e seus determinantesPerturbações mentais e seus determinantesPerturbações mentais e seus determinantes    
Fatores constitucionais genéticos; Congênitos; Fatores adquiridos; 
Fatores espirituais.  
 
PrincPrincPrincPrincipais tipos de perturbações mentais.ipais tipos de perturbações mentais.ipais tipos de perturbações mentais.ipais tipos de perturbações mentais.    

• Ansiedade;  
• Preocupações;  
• Angústia;   
• Depressão;   
• Estresse,  
• Neurose;   
• Psicose;  
• Esquizofrenia,  
• Traumas de experiências passadas. 

 
Aparelho PsíquicoAparelho PsíquicoAparelho PsíquicoAparelho Psíquico    
Consciente, Pré-consciente; inconsciente. 
 
Sintomas das perturbações Sintomas das perturbações Sintomas das perturbações Sintomas das perturbações mentais.mentais.mentais.mentais.    

• Taquicardia,  
• Opressão torácica,  
• Insônia,  
• Falta de apetite,  
• Esfriamento dos pés e das mãos,  
• Irritação,  
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• Dor de cabeça,  
• Sentimento de inferioridade,  
• Autoestima em baixa;  
• Desânimo,  
• Medo,  
• Desinteresse sexual (Para Casados); 
• Insegurança,  
• Pânico,  
• Taquicardia, 
• Zumbido nos ouvidos,  
• Pesadelos noturnos,  
• Pensamentos negativos. 

 
AgAgAgAgentes das perturbações mentaisentes das perturbações mentaisentes das perturbações mentaisentes das perturbações mentais    

• Setas diabólicas;  
• Opressão;  
• Pecados não confessados;  
• Argumentos diabólicos;  
• Espíritos familiares;  
• Feitiçarias; 
• Maldições hereditárias;  

 
Complicações.Complicações.Complicações.Complicações.    
Sonhos não realizados; sentimento de rejeição; complexo de culpa; 
inferioridade; Incapacidade para vencer na vida. Neurose compulsiva. 
 
As bases bíblicas da Cura Interior.As bases bíblicas da Cura Interior.As bases bíblicas da Cura Interior.As bases bíblicas da Cura Interior.    

• João 10:10 Eu vim para que tenhais vida, e as tenhais em 
abundância; 

• Mateus 1:28 Vinde à mim todos vós que estais cansados e 
amargurados e Eu vos aliviarei; 

• João 14:1 Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede 
também em mim. 

• I Pedro 5:7 Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois 
Ele tem cuidado de vós. 

    
A oferta de Deus através dos Frutos do Espírito SantoA oferta de Deus através dos Frutos do Espírito SantoA oferta de Deus através dos Frutos do Espírito SantoA oferta de Deus através dos Frutos do Espírito Santo    
Gálatas 5:22,23Gálatas 5:22,23Gálatas 5:22,23Gálatas 5:22,23 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio. 
 
Necessidades e os resultados da cura Necessidades e os resultados da cura Necessidades e os resultados da cura Necessidades e os resultados da cura interior.interior.interior.interior.    
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Base de tratamento espiritual para as perturbações mentais; Quebra 
de maldições; Reconhecimento das faltas e transgressões; Confissão 
de pecados; Quebrantamento; Liberação do perdão; Unção de Cura e 
libertação. 
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Lição 26Lição 26Lição 26Lição 26    
    

O Jugo e a UnçãoO Jugo e a UnçãoO Jugo e a UnçãoO Jugo e a Unção    
    
    

 Mateus 11: 29Mateus 11: 29Mateus 11: 29Mateus 11: 29 Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que 
sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as 
vossas vidas. 
 
1. Conceito de Jugo1. Conceito de Jugo1. Conceito de Jugo1. Conceito de Jugo.  
Do hebraico, Motah = barra; Do grego, zêugos = grilhões, prisão, 
canga. 
Ilustração:   O jugo servia ara aprisionar os bois que iam para o 
matadouro; Para manietar os escravos que seriam açoitados; Para 
deter os condenados à morte. Sentido da palavra Jugo em português 
-  Escravidão, servidão, condenação, aprisionamento. 
 
    2. A Teologia do Jugo2. A Teologia do Jugo2. A Teologia do Jugo2. A Teologia do Jugo 
O homem nasceu essencialmente livre;  
A queda do homem.  Genesis 3 – O que fizeste? 
 
3. A 3. A 3. A 3. A condenação por causa do pecadocondenação por causa do pecadocondenação por causa do pecadocondenação por causa do pecado    

• 3.1. A terra amaldiçoada     = Genesis 3:17 Maldita é a terra por 
tua causa; 

• 3.2. O homem amaldiçoado = Genesis 3:19 Do suor do teu 
rosto comerás o pão, até que tornes à terra, porquanto dela 
foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. 

• 3.3. A mulher amaldiçoada = Genesis 3:16 E a mulher disse: 
multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, e em dor 
dará a luz a teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido e 
ele te dominará; 

• O castigo da morte = Genesis 5:3 Então disse o Senhor: O meu 
Espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto 
ele é carne, mas os seus dias serão de l20 anos. 

 
A corrA corrA corrA corrupção do gênero humano.upção do gênero humano.upção do gênero humano.upção do gênero humano.    
Genesis 6:12 E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porque 
toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 
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A generalização do pecado.A generalização do pecado.A generalização do pecado.A generalização do pecado.    
Romanos 3:23 Porque todos pecados e destituídos estão da glória de 
Deus. 
 
O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no malignomalignomalignomaligno    
II Timóteo 3:1-5 Sabe Porém que nos últimos dias sobrevirão dias 
difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, 
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, 
sem afeição natural, implicáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, 
inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do 
deleite do que amigos de Deus. 
 
A Maldição do Jugo.A Maldição do Jugo.A Maldição do Jugo.A Maldição do Jugo.    
O jugo da opressão, tormenta, perseguição, submissão, pobreza, 
perdas, prejuízos, morte, pecado, limitações, desigualdades, 
incompreensões. 
 
Jesus e a quebra do JugoJesus e a quebra do JugoJesus e a quebra do JugoJesus e a quebra do Jugo    
Mateus 11:29 Vinde a mim todos vós que estais cansados e 
oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave 
e leve, e achareis descanso para as vossas vidas. 
Jesus nos liberta do jugo da escravidão 
Gálatas 5:1 Para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei pois 
firmes e não vos dobreis novamente a um jugo a escravidão. 
 
A perspectiva da Unção na Nova Aliança com Jesus Cristo.A perspectiva da Unção na Nova Aliança com Jesus Cristo.A perspectiva da Unção na Nova Aliança com Jesus Cristo.A perspectiva da Unção na Nova Aliança com Jesus Cristo.    
Em Cristo tudo se faz novo/novo nascimento/ novidade de vida/ vida 
nova/ novo caminho/ evangelho de boas novas/ nova criatura. /As 
coisas velhas já passaram/ um novo caminho. 
Os diferentes níveis da Unção 
 
A Unção do LeprosoA Unção do LeprosoA Unção do LeprosoA Unção do Leproso    
Levítico 14:16-18 Quando alguém era curado da lepra, tinha que se 
apresentar diante do sumo-sacerdote para receber a unção da 
purificação, para então se integrar no meio social de seu povo. 
 
A Unção do Sacerdote A Unção do Sacerdote A Unção do Sacerdote A Unção do Sacerdote     
I Pedro 2:9 Em Cristo, somos feitos sacerdotes para ministrar em 
Espírito, e através dessa unção somos capacitado a adoração, a 
receber a revelação através dos mistérios de Deus, a ser guiado pelo 
Espírito e de ouvirmos a sua voz. 
 
A Unção do Profeta A Unção do Profeta A Unção do Profeta A Unção do Profeta     
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Essa unção capacita o homem de Deus a ser vaso, e a ser usado por 
Deus, e através dele Deus fala na pregação, no louvor, e na exortação. 
 
Unção do Rei Unção do Rei Unção do Rei Unção do Rei     
Romanos 5:17 Somos chamados para reinar com Cristo em vida, e 
através do Espírito Santo temos autoridade, domínio e poder sobre o 
mundo e suas aflições, sobre a carne e suas concupiscências, sobre 
o pecado, sobre o Diabo e os demônios, sobre o inferno, e sobre a 
própria morte. 
 
Vivemos debaixo das promessas de Deus, superando todas as Vivemos debaixo das promessas de Deus, superando todas as Vivemos debaixo das promessas de Deus, superando todas as Vivemos debaixo das promessas de Deus, superando todas as 
circunstâncias da vida presente.circunstâncias da vida presente.circunstâncias da vida presente.circunstâncias da vida presente.    
    
    
    
9.  As vantagens de9.  As vantagens de9.  As vantagens de9.  As vantagens de    recebermos unção por estarmos recebermos unção por estarmos recebermos unção por estarmos recebermos unção por estarmos em Cristo em Cristo em Cristo em Cristo     
O resgate das trevas; O perdão; Ele levou sobre si... Quebra das 
maldições; O limiar de um novo nascimento; Uma nova identidade; 
Uma nova vida; A anulação completa dos traumas do passado; A 
unção e o poder do Espírito Santo; Promessas de uma vida 
abundante; Uma vida de vitória:  Vitória sobre o pecado;  Força para 
vencer as tentações;  Paz e segurança;  Vida eterna;  Poder sobre os 
espíritos malignos;  Força para dominar as paixões da carne;  A 
presença permanente de Cristo através do seu Espírito Santo. 
 
 
ApeloApeloApeloApelo    
Convite a quem deseja receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, 
para receber a unção para Deus perdoar seus pecados e purificar sua 
vida e tornar seu corpo como Templo do Deus vivo; 
 
Convite a quem deseja receber unção de Sacerdote para a unção de Sacerdote para a unção de Sacerdote para a unção de Sacerdote para a 
ministração em vidas de pessoas carentesministração em vidas de pessoas carentesministração em vidas de pessoas carentesministração em vidas de pessoas carentes;;;;    
 
Convite a quem deseja receber a Unção de Profeta Unção de Profeta Unção de Profeta Unção de Profeta para ser usado 
por Deus na pregação da Palavra; 
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Lição 27Lição 27Lição 27Lição 27    
    

O pecado e suas consequênciasO pecado e suas consequênciasO pecado e suas consequênciasO pecado e suas consequências    
    

Romanos 3:23Romanos 3:23Romanos 3:23Romanos 3:23 Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 
Conceito de Pecado     
Conceitos Bíblicos 
Pecado é transgressão da lei Pecado é transgressão da lei Pecado é transgressão da lei Pecado é transgressão da lei – I João 3:4 Todo aquele que comete 
pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei.    
Pecado é prática da injustiça Pecado é prática da injustiça Pecado é prática da injustiça Pecado é prática da injustiça ––––    I João 5:17 Toda injustiça é pecado, e 
há pecado que não é para a morte. 
 
Origem do pecadoOrigem do pecadoOrigem do pecadoOrigem do pecado 
Raiz angeológica; Raiz antropológica. 
 
A universalidade do pecadoA universalidade do pecadoA universalidade do pecadoA universalidade do pecado 
I João 1:8I João 1:8I João 1:8I João 1:8 Se dissermos que não cometemos pecados somos 
mentirosos; 
Isaias 64:6Isaias 64:6Isaias 64:6Isaias 64:6 Todos nós somos como o imundo... 
Isaias 53:6Isaias 53:6Isaias 53:6Isaias 53:6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas... 
 
As As As As consequênciasconsequênciasconsequênciasconsequências    do pecadodo pecadodo pecadodo pecado    

• O pecado traz maldições O pecado traz maldições O pecado traz maldições O pecado traz maldições – Genesis 3:19 Do suor do teu rosto 
comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste 
tomado, pois és pó e ao pó tornarás.    

• O pecado separa o homem de Deus O pecado separa o homem de Deus O pecado separa o homem de Deus O pecado separa o homem de Deus ––––    Genesis 3:9 Mas chamou 
o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Isaias 
59:2    

• O pecado gera a morte O pecado gera a morte O pecado gera a morte O pecado gera a morte – Romanos 5:12Romanos 5:12Romanos 5:12Romanos 5:12 Por um homem entrou 
o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a 
todos os homens, porque todos pecaram.    

• Romanos 6:23 Pois o salário do pecado é a morte. A alma que 
pecar essa morrerá. 

• O pecado mutila a personalidade O pecado mutila a personalidade O pecado mutila a personalidade O pecado mutila a personalidade     
• O pecado tira a beleza da vida O pecado tira a beleza da vida O pecado tira a beleza da vida O pecado tira a beleza da vida     
• O pecado rouba a paz O pecado rouba a paz O pecado rouba a paz O pecado rouba a paz ––––    Salmos 42: 5 Porque estás abatida oh 

Minh’alma?  Porque te perturbas dentro de mim?    
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• O pecado cega O pecado cega O pecado cega O pecado cega ––––    II Coríntios 4:4 Porque o Diabo cegou o 
entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória que 
há em Cristo Jesus, o qual é a imagem de Deus.    

• O pecado escraviza O pecado escraviza O pecado escraviza O pecado escraviza ––––    João 8:34 João 8:34 João 8:34 João 8:34 Todo aquele que comete 
pecado é escravo do pecado    

• O pecado cria argumentos para o Diabo destruir a nossa vida.O pecado cria argumentos para o Diabo destruir a nossa vida.O pecado cria argumentos para o Diabo destruir a nossa vida.O pecado cria argumentos para o Diabo destruir a nossa vida.    
    
    
    
Deus levantou o remDeus levantou o remDeus levantou o remDeus levantou o remédio para o pecadoédio para o pecadoédio para o pecadoédio para o pecado    

• João 3:14 João 3:14 João 3:14 João 3:14 Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, 
da mesma forma importa que o Filho do homem seja 
levantado; 

• João 3:16,17 João 3:16,17 João 3:16,17 João 3:16,17 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho para 
que o mundo fosse salvo por Ele. 

• João 3:18 João 3:18 João 3:18 João 3:18 Quem Nele crê não é julgado. 
• Tito 2:14 Tito 2:14 Tito 2:14 Tito 2:14 O qual a si mesmo se deu por nós, afim de nos remir 

de todo o pecado. 
• João 15:13 João 15:13 João 15:13 João 15:13 Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua 

vida pelos seus amigos; 
• Isaias 53:4 Isaias 53:4 Isaias 53:4 Isaias 53:4 Verdadeiramente Ele levou sobre si os nossos 

pecados. 
• I Pedro 2:24 I Pedro 2:24 I Pedro 2:24 I Pedro 2:24 ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados 

para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a 
justiça. 

 
O perdão para os O perdão para os O perdão para os O perdão para os nossos pecadosnossos pecadosnossos pecadosnossos pecados    

• A necessidade da confissão A necessidade da confissão A necessidade da confissão A necessidade da confissão ––––    I João 1:9 I João 1:9 I João 1:9 I João 1:9 Se confessarmos os 
nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados 
e nos purificar de toda a injustiça. 

• A certeza do perdão A certeza do perdão A certeza do perdão A certeza do perdão ––––    Salmos 103:3 ESalmos 103:3 ESalmos 103:3 ESalmos 103:3 Ele é quem perdoa todas 
as tuas iniquidades. 

• O significado do sangue de Jesus O significado do sangue de Jesus O significado do sangue de Jesus O significado do sangue de Jesus ––––    Efésios 1:7 Efésios 1:7 Efésios 1:7 Efésios 1:7 Nele temos a 
redenção pelo Seu sangue, e a remissão dos nossos peados, 
segundo as riquezas de sua graça. 

    
Qual deve ser a nossa atitude quando pecarmos?Qual deve ser a nossa atitude quando pecarmos?Qual deve ser a nossa atitude quando pecarmos?Qual deve ser a nossa atitude quando pecarmos?    

• I João 2:1 I João 2:1 I João 2:1 I João 2:1 Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não 
pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para om o 
Pai, Jesus Cristo, o Justo. 
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O domínio sobre o pecadoO domínio sobre o pecadoO domínio sobre o pecadoO domínio sobre o pecado    
• Romanos 8:1 Romanos 8:1 Romanos 8:1 Romanos 8:1 Portanto agora nenhuma condenação há para os 

que estão em Cristo. Jesus. 
• Romanos 6:14 Romanos 6:14 Romanos 6:14 Romanos 6:14 Pois o pecado não mais terá domínio sobre vós, 

porquanto estás debaixo da graça, e não debaixo da lei. 
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Lição 28Lição 28Lição 28Lição 28    
 

O VirO VirO VirO Vir    aaaa    SerSerSerSer    
 
Tiago 4:14 DigoDigoDigoDigo----vos que não sabeis o que vos acontecerá amanhã.vos que não sabeis o que vos acontecerá amanhã.vos que não sabeis o que vos acontecerá amanhã.vos que não sabeis o que vos acontecerá amanhã.    
    
O medo do futuro – a ameaça do não ser 
 
Previsões para o futuro.Previsões para o futuro.Previsões para o futuro.Previsões para o futuro.    
    
A reinvenção do mundo 
Como a guerra ao terror mudará os anos que vem por aí;Como a guerra ao terror mudará os anos que vem por aí;Como a guerra ao terror mudará os anos que vem por aí;Como a guerra ao terror mudará os anos que vem por aí;    
A globalização e a destruição da memória e da história.A globalização e a destruição da memória e da história.A globalização e a destruição da memória e da história.A globalização e a destruição da memória e da história.    
Para muitas pessoas, o futuro é imprevisível. 
 

• Em 28 de agosto de 2001, Patrícia Abravanel, filha do Em 28 de agosto de 2001, Patrícia Abravanel, filha do Em 28 de agosto de 2001, Patrícia Abravanel, filha do Em 28 de agosto de 2001, Patrícia Abravanel, filha do 
apresentador Silvio Sanapresentador Silvio Sanapresentador Silvio Sanapresentador Silvio Santos comemorava o seu retorno ao lar, tos comemorava o seu retorno ao lar, tos comemorava o seu retorno ao lar, tos comemorava o seu retorno ao lar, 
depois de passar vários dias nas mãos de sequestradores. Dois depois de passar vários dias nas mãos de sequestradores. Dois depois de passar vários dias nas mãos de sequestradores. Dois depois de passar vários dias nas mãos de sequestradores. Dois 
dias depois a sua casa é invadida, e o sequestrador retorna para dias depois a sua casa é invadida, e o sequestrador retorna para dias depois a sua casa é invadida, e o sequestrador retorna para dias depois a sua casa é invadida, e o sequestrador retorna para 
manter cativo o seu pai.manter cativo o seu pai.manter cativo o seu pai.manter cativo o seu pai.    

    
• 28 de agosto de 2001....... 28 de agosto de 2001....... 28 de agosto de 2001....... 28 de agosto de 2001....... Americanos festejam uma Americanos festejam uma Americanos festejam uma Americanos festejam uma ogiva ogiva ogiva ogiva 

antimíssilantimíssilantimíssilantimíssil    que desmontou no ar um artefato atômico, mais que desmontou no ar um artefato atômico, mais que desmontou no ar um artefato atômico, mais que desmontou no ar um artefato atômico, mais 
poderoso que a bomba que destruiu Hiroshima;poderoso que a bomba que destruiu Hiroshima;poderoso que a bomba que destruiu Hiroshima;poderoso que a bomba que destruiu Hiroshima;    Em 11 de Em 11 de Em 11 de Em 11 de 
setembro de 2001, terroristas explodiram as duas torres setembro de 2001, terroristas explodiram as duas torres setembro de 2001, terroristas explodiram as duas torres setembro de 2001, terroristas explodiram as duas torres gêmeasgêmeasgêmeasgêmeas    
do do do do WorldWorldWorldWorld    Trade Center, o Pentágono, e outro avião caiu antes de Trade Center, o Pentágono, e outro avião caiu antes de Trade Center, o Pentágono, e outro avião caiu antes de Trade Center, o Pentágono, e outro avião caiu antes de 
atingir a Casa Braatingir a Casa Braatingir a Casa Braatingir a Casa Branca.nca.nca.nca.    

    
• Em 1995, Christopher Reeve, comemorava o sucesso como um Em 1995, Christopher Reeve, comemorava o sucesso como um Em 1995, Christopher Reeve, comemorava o sucesso como um Em 1995, Christopher Reeve, comemorava o sucesso como um 

dos principais atores de Wollywood, com o sucesso do filme dos principais atores de Wollywood, com o sucesso do filme dos principais atores de Wollywood, com o sucesso do filme dos principais atores de Wollywood, com o sucesso do filme 
Superman I, que atravessava paredes e dava volta a lua com Superman I, que atravessava paredes e dava volta a lua com Superman I, que atravessava paredes e dava volta a lua com Superman I, que atravessava paredes e dava volta a lua com 
superpoderes;superpoderes;superpoderes;superpoderes;    Em 1995, numa competição hípica, caiu do cavalo Em 1995, numa competição hípica, caiu do cavalo Em 1995, numa competição hípica, caiu do cavalo Em 1995, numa competição hípica, caiu do cavalo 
e fraturou ase fraturou ase fraturou ase fraturou as    duas primeiras vértebras, ficando tetraplégico. E duas primeiras vértebras, ficando tetraplégico. E duas primeiras vértebras, ficando tetraplégico. E duas primeiras vértebras, ficando tetraplégico. E 
hoje, hoje, hoje, hoje, o máximo que o ator consegue fazer éo máximo que o ator consegue fazer éo máximo que o ator consegue fazer éo máximo que o ator consegue fazer é    pequenos pequenos pequenos pequenos 
movimentos com o dedo polegar de uma das mãos.movimentos com o dedo polegar de uma das mãos.movimentos com o dedo polegar de uma das mãos.movimentos com o dedo polegar de uma das mãos.    

    
A fragilidade da vida 
 
Tiago 4:14 O que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por Tiago 4:14 O que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por Tiago 4:14 O que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por Tiago 4:14 O que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por 
um pouco e depoisum pouco e depoisum pouco e depoisum pouco e depois    se desvanece.se desvanece.se desvanece.se desvanece.    



84 

 

    
A postura correta para enfrentarmos os dias maus 

• Salmos 90:12 EnsinaSalmos 90:12 EnsinaSalmos 90:12 EnsinaSalmos 90:12 Ensina----nos a contar os nossos dias de tal maneira nos a contar os nossos dias de tal maneira nos a contar os nossos dias de tal maneira nos a contar os nossos dias de tal maneira 
que alcancemos corações sábios;que alcancemos corações sábios;que alcancemos corações sábios;que alcancemos corações sábios;    

• Salmos 111:10 O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria;Salmos 111:10 O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria;Salmos 111:10 O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria;Salmos 111:10 O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria;    
• Allport Allport Allport Allport ––––    filosofia unificadora de filosofia unificadora de filosofia unificadora de filosofia unificadora de vida;vida;vida;vida;    
• Salmos 37:5 Entrega o teu caminho ao Senhor, confia Nele e o Salmos 37:5 Entrega o teu caminho ao Senhor, confia Nele e o Salmos 37:5 Entrega o teu caminho ao Senhor, confia Nele e o Salmos 37:5 Entrega o teu caminho ao Senhor, confia Nele e o 

mais Ele fará;mais Ele fará;mais Ele fará;mais Ele fará;    
• Mateus 6:34 Não os inquieteis c om o dia de amanhã, porque o Mateus 6:34 Não os inquieteis c om o dia de amanhã, porque o Mateus 6:34 Não os inquieteis c om o dia de amanhã, porque o Mateus 6:34 Não os inquieteis c om o dia de amanhã, porque o 

dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal.dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal.dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal.dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal.    
Deus cuida e protege os seus filhos 

• Salmos 91:4 Ele Salmos 91:4 Ele Salmos 91:4 Ele Salmos 91:4 Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas 
asas estarás seguro;asas estarás seguro;asas estarás seguro;asas estarás seguro;    

• Salmos 91:10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma Salmos 91:10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma Salmos 91:10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma Salmos 91:10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma 
chegará a tua tenda.chegará a tua tenda.chegará a tua tenda.chegará a tua tenda.    

    
Apelo aos desejam entregar sua vida a Jesus.Apelo aos desejam entregar sua vida a Jesus.Apelo aos desejam entregar sua vida a Jesus.Apelo aos desejam entregar sua vida a Jesus.    
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Lição 29Lição 29Lição 29Lição 29    
    

Os EOs EOs EOs Efeitos maravilhososfeitos maravilhososfeitos maravilhososfeitos maravilhosos    da da da da presença presença presença presença 
de Deusde Deusde Deusde Deus    

 
• I Reis 8:10I Reis 8:10I Reis 8:10I Reis 8:10----11 Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma 11 Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma 11 Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma 11 Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma 

nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes 
não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da 
nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.    

• O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Genesis 1:2 
• Não existe nada mais maravilhoso do que sentir a presença de 

Deus. 
• Os antigos que sentiram essa experiência: 
• Moisés e a Moisés e a Moisés e a Moisés e a sarçasarçasarçasarça    ardente;ardente;ardente;ardente;    
• Moisés no Monte Sinai;Moisés no Monte Sinai;Moisés no Monte Sinai;Moisés no Monte Sinai;    
• Moisés e a glória de Deus. Moisés e a glória de Deus. Moisés e a glória de Deus. Moisés e a glória de Deus. ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    33:1833:1833:1833:18----23232323    
• Jacó no vau de Jacó no vau de Jacó no vau de Jacó no vau de JaboqueJaboqueJaboqueJaboque;;;;    
• Elias é transladado aos céus num carro de fogo através de um Elias é transladado aos céus num carro de fogo através de um Elias é transladado aos céus num carro de fogo através de um Elias é transladado aos céus num carro de fogo através de um 

redemoinho;redemoinho;redemoinho;redemoinho;    
• A glória de Deus quando a arca é A glória de Deus quando a arca é A glória de Deus quando a arca é A glória de Deus quando a arca é levadalevadalevadalevada    ao templo através de ao templo através de ao templo através de ao templo através de 

Salomão;Salomão;Salomão;Salomão;    
• A presença de Deus através de uma nuvem e coluna de fogo no A presença de Deus através de uma nuvem e coluna de fogo no A presença de Deus através de uma nuvem e coluna de fogo no A presença de Deus através de uma nuvem e coluna de fogo no 

deserto;deserto;deserto;deserto;    
    
A glória A glória A glória A glória de Deus na vida de Jesusde Deus na vida de Jesusde Deus na vida de Jesusde Deus na vida de Jesus    

• A anunciação dos anjos ao nascer; 
• A presença do Espírito Santo em seu batismo e a voz de Deus; 
• Um privilégio impar dos discípulos... 
• O monte da transfiguração... 
• A unção na orla de seu vestido... 
• Andando por sobre o mar... 
• No Getsemane frente a Judas e os guardas (caíram para trás...) 
• Em sua morte, quando ressurgiu, a terra tremeu e escureceu. 

    
A presença de Deus através do Espírito SantoA presença de Deus através do Espírito SantoA presença de Deus através do Espírito SantoA presença de Deus através do Espírito Santo    

• Atos 2:2 E de repente veio do céu um som um vento impetuoso 
e encheu toda a casa onde estavam assentados; 

• Atos 3 – Pedro e João curam um coxo no Templo Formosa; 
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• Paulo e Silas na prisão. 
    
Muitas pessoas nunca sentirMuitas pessoas nunca sentirMuitas pessoas nunca sentirMuitas pessoas nunca sentiraaaam a presença de Deus.m a presença de Deus.m a presença de Deus.m a presença de Deus.    

• A experiência de Zaqueu em Lucas 19:1-10 
• Cobrador de impostos; 
• V3 procurava ver quem era Jesus; 
• V3. Não podia ver Jesus por causa da multidão e de seu 

pequeno tamanho; 
• V4 Subiu a uma árvore para vê-lo 
• V5 Zaqueu desce depressa, porque hoje convém pousar em tua 

casa; 
• V6 Apressou-se, desceu e o recebeu com alegria. 
• V8. Eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se 

defraudei, restituo quadruplicado. 
    
Efeitos da presença de DeusEfeitos da presença de DeusEfeitos da presença de DeusEfeitos da presença de Deus    

• Ajusta a personalidade; 
• Cura a alma; 
• Modifica o caráter; 
• Regenera a vida; 
• Trazem bênçãos a salvação a família inteira. 
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Lição 30Lição 30Lição 30Lição 30    
    

OOOO    DomDomDomDom    da Ministraçãoda Ministraçãoda Ministraçãoda Ministração    
    

Atos 9:1Atos 9:1Atos 9:1Atos 9:1----18181818    
1. O que é ministração 
É o ato da manifestação da presença de Deus em nossas vidas, para 
efeito de ajustamento espiritual. 
 
A ministração é uma ordenança do Senhor Jesus CristoA ministração é uma ordenança do Senhor Jesus CristoA ministração é uma ordenança do Senhor Jesus CristoA ministração é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo    

• Atos 1:8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito 
Santo;Santo;Santo;Santo;    

• Marcos 16:15    Ide por tIde por tIde por tIde por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda odo o mundo e pregai o Evangelho a toda odo o mundo e pregai o Evangelho a toda odo o mundo e pregai o Evangelho a toda 
a criatura;a criatura;a criatura;a criatura;    

• Marcos 16:17-18    Estes sinais hão de acompanhar aqueles que Estes sinais hão de acompanhar aqueles que Estes sinais hão de acompanhar aqueles que Estes sinais hão de acompanhar aqueles que 
creemcreemcreemcreem. Em meu Nome expulsarão demônios, falarão novas . Em meu Nome expulsarão demônios, falarão novas . Em meu Nome expulsarão demônios, falarão novas . Em meu Nome expulsarão demônios, falarão novas 
línguaslínguaslínguaslínguas, pegarão em serpentes; e se alguma coisa mortífera , pegarão em serpentes; e se alguma coisa mortífera , pegarão em serpentes; e se alguma coisa mortífera , pegarão em serpentes; e se alguma coisa mortífera 
beberem, nada lhes fará mal; e se beberem, nada lhes fará mal; e se beberem, nada lhes fará mal; e se beberem, nada lhes fará mal; e se impuseremimpuseremimpuseremimpuserem    as mãos sobre os as mãos sobre os as mãos sobre os as mãos sobre os 
enfermos, eles ficarão curados.enfermos, eles ficarão curados.enfermos, eles ficarão curados.enfermos, eles ficarão curados.    

    
Quem Quem Quem Quem eram os ministradores naeram os ministradores naeram os ministradores naeram os ministradores na    Antiga Aliança?Antiga Aliança?Antiga Aliança?Antiga Aliança?    
Patriarcas, Profetas, Patriarcas, Profetas, Patriarcas, Profetas, Patriarcas, Profetas, JuízesJuízesJuízesJuízes, Sacerdotes., Sacerdotes., Sacerdotes., Sacerdotes.    
    
O Agente da O Agente da O Agente da O Agente da MinistraçãoMinistraçãoMinistraçãoMinistração    
O Espírito SantoO Espírito SantoO Espírito SantoO Espírito Santo    
    
Homens de Deus que foram ministradosHomens de Deus que foram ministradosHomens de Deus que foram ministradosHomens de Deus que foram ministrados    

• Moisés – foi ministrado por Deus no Monte Sinai;foi ministrado por Deus no Monte Sinai;foi ministrado por Deus no Monte Sinai;foi ministrado por Deus no Monte Sinai; 
• Josué ––––    foi ministrado por Deus para substituir Moisés;foi ministrado por Deus para substituir Moisés;foi ministrado por Deus para substituir Moisés;foi ministrado por Deus para substituir Moisés; 
• Jacó foi ministrado por um Anjo no Val de Jaboque;foi ministrado por um Anjo no Val de Jaboque;foi ministrado por um Anjo no Val de Jaboque;foi ministrado por um Anjo no Val de Jaboque; 
• Elias ––––    foi ministrado por Deus pfoi ministrado por Deus pfoi ministrado por Deus pfoi ministrado por Deus para combater Jezabel e os ara combater Jezabel e os ara combater Jezabel e os ara combater Jezabel e os 

profetas de Baal;profetas de Baal;profetas de Baal;profetas de Baal; 
• David – foi ministrado por Deus para lutar contra Golias;foi ministrado por Deus para lutar contra Golias;foi ministrado por Deus para lutar contra Golias;foi ministrado por Deus para lutar contra Golias;    
• Gideão – recebeu uma ministração especial para vencer os recebeu uma ministração especial para vencer os recebeu uma ministração especial para vencer os recebeu uma ministração especial para vencer os 

midianistas;midianistas;midianistas;midianistas; 
• Paulo – foi ministrado por Ananias em Damasco, para ser foi ministrado por Ananias em Damasco, para ser foi ministrado por Ananias em Damasco, para ser foi ministrado por Ananias em Damasco, para ser 

batizado no Espírito Santo.batizado no Espírito Santo.batizado no Espírito Santo.batizado no Espírito Santo.    
    
Natureza da MinistraçãoNatureza da MinistraçãoNatureza da MinistraçãoNatureza da Ministração    
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• Ministração Intrassoal – quando somos quando somos quando somos quando somos auto ministradosauto ministradosauto ministradosauto ministrados    
diretamente pelo Espírito Santo;diretamente pelo Espírito Santo;diretamente pelo Espírito Santo;diretamente pelo Espírito Santo;    

• Ministração Interpessoal – quando Deus usa um vaso para nos quando Deus usa um vaso para nos quando Deus usa um vaso para nos quando Deus usa um vaso para nos 
dar uma mensagem.dar uma mensagem.dar uma mensagem.dar uma mensagem.    

    
Finalidade das MinistraçõesFinalidade das MinistraçõesFinalidade das MinistraçõesFinalidade das Ministrações    

• Quando Deus quer nos dar livramento;Quando Deus quer nos dar livramento;Quando Deus quer nos dar livramento;Quando Deus quer nos dar livramento;    
• Quando Deus quer nos entregar um presente;Quando Deus quer nos entregar um presente;Quando Deus quer nos entregar um presente;Quando Deus quer nos entregar um presente;    
• Quando Deus nos quer exortar;Quando Deus nos quer exortar;Quando Deus nos quer exortar;Quando Deus nos quer exortar;    
• Quando Deus nos quer confortar;Quando Deus nos quer confortar;Quando Deus nos quer confortar;Quando Deus nos quer confortar;    
• Quando Deus quer curar;Quando Deus quer curar;Quando Deus quer curar;Quando Deus quer curar;    
• Quando Deus quer nos dar renovo;Quando Deus quer nos dar renovo;Quando Deus quer nos dar renovo;Quando Deus quer nos dar renovo;    
• Quando Deus quer nos avisar do perigo.Quando Deus quer nos avisar do perigo.Quando Deus quer nos avisar do perigo.Quando Deus quer nos avisar do perigo.    

    
Resultados da MinistraçãoResultados da MinistraçãoResultados da MinistraçãoResultados da Ministração    

• Deus fala diretamente ao Deus fala diretamente ao Deus fala diretamente ao Deus fala diretamente ao nosso coração;nosso coração;nosso coração;nosso coração;    
• Deus reativa a nossa fé;Deus reativa a nossa fé;Deus reativa a nossa fé;Deus reativa a nossa fé;    
• Deus aumenta o nível da nossa Unção;Deus aumenta o nível da nossa Unção;Deus aumenta o nível da nossa Unção;Deus aumenta o nível da nossa Unção;    
• Deus muda por completo a direção de nossa vida (Paulo em Deus muda por completo a direção de nossa vida (Paulo em Deus muda por completo a direção de nossa vida (Paulo em Deus muda por completo a direção de nossa vida (Paulo em 

Damasco);Damasco);Damasco);Damasco);    
• Deus esquadrinha no profundo os detalhes de nossa vida;Deus esquadrinha no profundo os detalhes de nossa vida;Deus esquadrinha no profundo os detalhes de nossa vida;Deus esquadrinha no profundo os detalhes de nossa vida;    
• Deus prova que tem um profundo amor para conosco.Deus prova que tem um profundo amor para conosco.Deus prova que tem um profundo amor para conosco.Deus prova que tem um profundo amor para conosco.    
• Deus qDeus qDeus qDeus quebra o jugo que nos atormenta;uebra o jugo que nos atormenta;uebra o jugo que nos atormenta;uebra o jugo que nos atormenta;    
• Deus libera sobre nossas vidas os frutos do seu Espírito.Deus libera sobre nossas vidas os frutos do seu Espírito.Deus libera sobre nossas vidas os frutos do seu Espírito.Deus libera sobre nossas vidas os frutos do seu Espírito.    
• A ministração é um presente preferencial de Deus;A ministração é um presente preferencial de Deus;A ministração é um presente preferencial de Deus;A ministração é um presente preferencial de Deus;    
• A ministração supre nossas necessidades sob medida;A ministração supre nossas necessidades sob medida;A ministração supre nossas necessidades sob medida;A ministração supre nossas necessidades sob medida;    
• Cada Cada Cada Cada ministraçãoministraçãoministraçãoministração    é diferente da outra, e geralmente, quando é diferente da outra, e geralmente, quando é diferente da outra, e geralmente, quando é diferente da outra, e geralmente, quando 

somosomosomosomos ministrados recebemos dons sobrenaturais.s ministrados recebemos dons sobrenaturais.s ministrados recebemos dons sobrenaturais.s ministrados recebemos dons sobrenaturais.    
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Lição 31Lição 31Lição 31Lição 31    
    

O sangue do LivramentoO sangue do LivramentoO sangue do LivramentoO sangue do Livramento!!!!    
 
Êxodos 11: 4-5 
Êxodos 12: 3, 5, 7, 12, 13, 29 e 30 
 
Faraó, usado por SatanáFaraó, usado por SatanáFaraó, usado por SatanáFaraó, usado por Satanássss, mantém em prisões, por longos anos o , mantém em prisões, por longos anos o , mantém em prisões, por longos anos o , mantém em prisões, por longos anos o 
povo de Deus.povo de Deus.povo de Deus.povo de Deus.    
Deus prepara Moisés para Deus prepara Moisés para Deus prepara Moisés para Deus prepara Moisés para libertar o povo de Deus das mãos de libertar o povo de Deus das mãos de libertar o povo de Deus das mãos de libertar o povo de Deus das mãos de 
SatanáSatanáSatanáSatanássss....    
Deus quer que seu povo seja livre, e caminha vitoriosamente na Deus quer que seu povo seja livre, e caminha vitoriosamente na Deus quer que seu povo seja livre, e caminha vitoriosamente na Deus quer que seu povo seja livre, e caminha vitoriosamente na 
direção do céu.direção do céu.direção do céu.direção do céu.    
Em Em Em Em ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    cap. 4, Deus concede poderes através de uma vara nas cap. 4, Deus concede poderes através de uma vara nas cap. 4, Deus concede poderes através de uma vara nas cap. 4, Deus concede poderes através de uma vara nas 
mãos de Moisés, para lutar e vencer Satanámãos de Moisés, para lutar e vencer Satanámãos de Moisés, para lutar e vencer Satanámãos de Moisés, para lutar e vencer Satanássss....    
Hoje, Deus também Hoje, Deus também Hoje, Deus também Hoje, Deus também concede poder a cada um de nós, através do concede poder a cada um de nós, através do concede poder a cada um de nós, através do concede poder a cada um de nós, através do 
Espírito Santo, para vencermos todas as artimanhas de SatanáEspírito Santo, para vencermos todas as artimanhas de SatanáEspírito Santo, para vencermos todas as artimanhas de SatanáEspírito Santo, para vencermos todas as artimanhas de Satanássss....    
Atos 1:8 E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. 
 
Deus entra com providencias para libertar o seu povoDeus entra com providencias para libertar o seu povoDeus entra com providencias para libertar o seu povoDeus entra com providencias para libertar o seu povo    

• As águas do mar tornam-se sangue; 
• A praga das rãs; 
• A praga dos piolhos; 
• A praga das moscas; 
• A praga das pestes nos animais (vaca louca); 
• A praga das úlceras; 
• A praga da saraiva; (tormenta, tornado e tufão); 
• Êxodos 9:26 Somente na terra de Gozen, onde estavam os 

filhos de Deus, não houve saraiva. 
• A praga dos gafanhotos (devorador); 
• A praga das trevas (3 dias de escuridão); 
• A praga da morte de todos os primogênitos egípcios. Êxodos 

11:4 A meia noite eu sairei pelo meio do Egito. 
 
O Cordeiro Imaculado. Êxodos 12:3 A primeira Páscoa. 
 
O Poder do Sangue do Cordeiro 

• ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    12:7 E tomarão do sangue e 12:7 E tomarão do sangue e 12:7 E tomarão do sangue e 12:7 E tomarão do sangue e pôpôpôpô----lolololo----ãoãoãoão    em ambos os em ambos os em ambos os em ambos os 
umbrais nas porta das casas.umbrais nas porta das casas.umbrais nas porta das casas.umbrais nas porta das casas.    
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• ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    12:13 A morte dos primogênitos no meio do povo 12:13 A morte dos primogênitos no meio do povo 12:13 A morte dos primogênitos no meio do povo 12:13 A morte dos primogênitos no meio do povo 
egípcio;egípcio;egípcio;egípcio;    

• ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    12:112:112:112:13 O livramento pelo poder do sangue;3 O livramento pelo poder do sangue;3 O livramento pelo poder do sangue;3 O livramento pelo poder do sangue;    
• Há poder no sangue de JesusHá poder no sangue de JesusHá poder no sangue de JesusHá poder no sangue de Jesus    

    
O Diabo, como Faraó, continua escravizando e mantendo milhões de O Diabo, como Faraó, continua escravizando e mantendo milhões de O Diabo, como Faraó, continua escravizando e mantendo milhões de O Diabo, como Faraó, continua escravizando e mantendo milhões de 
pessoas nas pessoas nas pessoas nas pessoas nas prisões.prisões.prisões.prisões.    

• A prisão dos corações endurecidos;A prisão dos corações endurecidos;A prisão dos corações endurecidos;A prisão dos corações endurecidos;    
• A prisão da amargura, das mágoas e dos rancores;A prisão da amargura, das mágoas e dos rancores;A prisão da amargura, das mágoas e dos rancores;A prisão da amargura, das mágoas e dos rancores;    
• A prisão dos maus A prisão dos maus A prisão dos maus A prisão dos maus pensamentos;pensamentos;pensamentos;pensamentos;    
• A prisão dos problemas de relacionamentos;A prisão dos problemas de relacionamentos;A prisão dos problemas de relacionamentos;A prisão dos problemas de relacionamentos;    
• A prisão nos grilhões da feitiçaria, da macumba, do espiritismo, A prisão nos grilhões da feitiçaria, da macumba, do espiritismo, A prisão nos grilhões da feitiçaria, da macumba, do espiritismo, A prisão nos grilhões da feitiçaria, da macumba, do espiritismo, 

da magia negra;da magia negra;da magia negra;da magia negra;    
• A prisão nos grilhões das drogas, do alcoolismo, da prostituição, A prisão nos grilhões das drogas, do alcoolismo, da prostituição, A prisão nos grilhões das drogas, do alcoolismo, da prostituição, A prisão nos grilhões das drogas, do alcoolismo, da prostituição, 

da da da da homossexualidadehomossexualidadehomossexualidadehomossexualidade, do, do, do, dossss    adultérios, da lascívia e daadultérios, da lascívia e daadultérios, da lascívia e daadultérios, da lascívia e da    
sensualidade;sensualidade;sensualidade;sensualidade;    

• A prisão da pobreza, da miséria;A prisão da pobreza, da miséria;A prisão da pobreza, da miséria;A prisão da pobreza, da miséria;    
• A prisão nos grilhões da opressão, dos A prisão nos grilhões da opressão, dos A prisão nos grilhões da opressão, dos A prisão nos grilhões da opressão, dos espíritosespíritosespíritosespíritos    de enfermidade;de enfermidade;de enfermidade;de enfermidade;    
• A prisão da opressão, e dos espíritos A prisão da opressão, e dos espíritos A prisão da opressão, e dos espíritos A prisão da opressão, e dos espíritos malignosmalignosmalignosmalignos    que perturbam a que perturbam a que perturbam a que perturbam a 

mente;mente;mente;mente;    
• A prisão da fraqueza, do desânimo, da desesperança, da A prisão da fraqueza, do desânimo, da desesperança, da A prisão da fraqueza, do desânimo, da desesperança, da A prisão da fraqueza, do desânimo, da desesperança, da 

depressão, da tristeza, da depressão, da tristeza, da depressão, da tristeza, da depressão, da tristeza, da apatiaapatiaapatiaapatia    e da morte espiritual.e da morte espiritual.e da morte espiritual.e da morte espiritual.    
    
Deus entra com providência para libertar milhares de pessoasDeus entra com providência para libertar milhares de pessoasDeus entra com providência para libertar milhares de pessoasDeus entra com providência para libertar milhares de pessoas    

• Assim como Moisés levantou a sua vara no deserto, Deus Assim como Moisés levantou a sua vara no deserto, Deus Assim como Moisés levantou a sua vara no deserto, Deus Assim como Moisés levantou a sua vara no deserto, Deus 
levantou Jesus Cristo para levantou Jesus Cristo para levantou Jesus Cristo para levantou Jesus Cristo para trazer liberdade aos cativos;trazer liberdade aos cativos;trazer liberdade aos cativos;trazer liberdade aos cativos;    

• Assim como Deus colocou uma vara como instrumento de Assim como Deus colocou uma vara como instrumento de Assim como Deus colocou uma vara como instrumento de Assim como Deus colocou uma vara como instrumento de 
poder nas mãos de Moisés, nos últimos dias, Deus nos outorgou poder nas mãos de Moisés, nos últimos dias, Deus nos outorgou poder nas mãos de Moisés, nos últimos dias, Deus nos outorgou poder nas mãos de Moisés, nos últimos dias, Deus nos outorgou 
poder e autoridade poder e autoridade poder e autoridade poder e autoridade atravésatravésatravésatravés    do Espírito Santo, para termos vitória do Espírito Santo, para termos vitória do Espírito Santo, para termos vitória do Espírito Santo, para termos vitória 
sobre as obras de Satanásobre as obras de Satanásobre as obras de Satanásobre as obras de Satanássss;;;;    

• Aos 1:8 E recebereAos 1:8 E recebereAos 1:8 E recebereAos 1:8 E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.is poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.is poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.is poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.    
• No passado, Deus exigiu um ato de fé de seu povo, antes de No passado, Deus exigiu um ato de fé de seu povo, antes de No passado, Deus exigiu um ato de fé de seu povo, antes de No passado, Deus exigiu um ato de fé de seu povo, antes de 

saíremsaíremsaíremsaírem    do Egito, para oferecerem um sacrifício com holocausto do Egito, para oferecerem um sacrifício com holocausto do Egito, para oferecerem um sacrifício com holocausto do Egito, para oferecerem um sacrifício com holocausto 
de um cordeiro puro e imaculado;de um cordeiro puro e imaculado;de um cordeiro puro e imaculado;de um cordeiro puro e imaculado;    

• Hoje, Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecaHoje, Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecaHoje, Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecaHoje, Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do do do do do do do 
mundo, e quebra todas as maldições;mundo, e quebra todas as maldições;mundo, e quebra todas as maldições;mundo, e quebra todas as maldições;    

• O Sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados;O Sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados;O Sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados;O Sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados;    
• Há poder, sim, no sangue de Jesus.Há poder, sim, no sangue de Jesus.Há poder, sim, no sangue de Jesus.Há poder, sim, no sangue de Jesus.    
• Jesus Cristo veio para desfazer as obras do Diabo;Jesus Cristo veio para desfazer as obras do Diabo;Jesus Cristo veio para desfazer as obras do Diabo;Jesus Cristo veio para desfazer as obras do Diabo;    
• E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará;E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará;E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará;E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará;    
• Onde há o EspíritOnde há o EspíritOnde há o EspíritOnde há o Espírito de Deus, aí há liberdade.o de Deus, aí há liberdade.o de Deus, aí há liberdade.o de Deus, aí há liberdade.    

    
Conclusão: 
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Apelo a quem deseja receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Apelo a quem deseja receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Apelo a quem deseja receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Apelo a quem deseja receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, 
para desfazer todas as obras de maldições sobre a sua vida;para desfazer todas as obras de maldições sobre a sua vida;para desfazer todas as obras de maldições sobre a sua vida;para desfazer todas as obras de maldições sobre a sua vida;    
Um apelo a quem deseja firmar um Pacto pelo poder do Sangue de Um apelo a quem deseja firmar um Pacto pelo poder do Sangue de Um apelo a quem deseja firmar um Pacto pelo poder do Sangue de Um apelo a quem deseja firmar um Pacto pelo poder do Sangue de 
Jesus, para quebrar maldiçõeJesus, para quebrar maldiçõeJesus, para quebrar maldiçõeJesus, para quebrar maldições em seus lares.s em seus lares.s em seus lares.s em seus lares.    
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Lição 32Lição 32Lição 32Lição 32    
    

Maldições hereditáriasMaldições hereditáriasMaldições hereditáriasMaldições hereditárias    
    

Êxodos 20:5    ... Não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu sou o ... Não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu sou o ... Não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu sou o ... Não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu sou o 
Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos 
filhos até a terceira e Quarta geração daqueles que me aborrecem.filhos até a terceira e Quarta geração daqueles que me aborrecem.filhos até a terceira e Quarta geração daqueles que me aborrecem.filhos até a terceira e Quarta geração daqueles que me aborrecem.    
    
Hereditariedade Hereditariedade Hereditariedade Hereditariedade     
É o processo de transmissão genética de pais paÉ o processo de transmissão genética de pais paÉ o processo de transmissão genética de pais paÉ o processo de transmissão genética de pais para filhos através da ra filhos através da ra filhos através da ra filhos através da 
fecundação embrionária.fecundação embrionária.fecundação embrionária.fecundação embrionária.    
A seleção natural através da qualidade de vida genética das pessoas. 
Implicações da hereditariedade no desenvolvimento humano. 
Principais heranças genéticas – inteligência, inteligência, inteligência, inteligência, Fenótipo Fenótipo Fenótipo Fenótipo físicofísicofísicofísico; ; ; ; 
Temperamento.Temperamento.Temperamento.Temperamento.    

• Heranças Congênitas – síndrome de down, deficiência mental, síndrome de down, deficiência mental, síndrome de down, deficiência mental, síndrome de down, deficiência mental, 
síndromes cromossômicas, deficiência visual, deficiência síndromes cromossômicas, deficiência visual, deficiência síndromes cromossômicas, deficiência visual, deficiência síndromes cromossômicas, deficiência visual, deficiência 
auditiva, deficiências múltiplas, doenças reumáticas, sífilis, auditiva, deficiências múltiplas, doenças reumáticas, sífilis, auditiva, deficiências múltiplas, doenças reumáticas, sífilis, auditiva, deficiências múltiplas, doenças reumáticas, sífilis, aids, aids, aids, aids, 
paralisiaparalisiaparalisiaparalisia    cerebral, autismo, mal de cerebral, autismo, mal de cerebral, autismo, mal de cerebral, autismo, mal de AlzheimerAlzheimerAlzheimerAlzheimer, tipos , tipos , tipos , tipos 
cancerígenos, diacancerígenos, diacancerígenos, diacancerígenos, diabetes, esquizofrenias, psicoses, neuroses, etc.betes, esquizofrenias, psicoses, neuroses, etc.betes, esquizofrenias, psicoses, neuroses, etc.betes, esquizofrenias, psicoses, neuroses, etc.    

• Fatores determinantes –    desnutrição materna, uso de drogas, desnutrição materna, uso de drogas, desnutrição materna, uso de drogas, desnutrição materna, uso de drogas, 
intoxicações, fator RH, traumas emocionais maternas, infecções intoxicações, fator RH, traumas emocionais maternas, infecções intoxicações, fator RH, traumas emocionais maternas, infecções intoxicações, fator RH, traumas emocionais maternas, infecções 
genitais, efeitos radioativos, traumas obstetrícios etc.genitais, efeitos radioativos, traumas obstetrícios etc.genitais, efeitos radioativos, traumas obstetrícios etc.genitais, efeitos radioativos, traumas obstetrícios etc.    

 
Fatores espirituais relacionados com a hereditariedade 

• A autoridade espiritual dos pais em relação aos filhos.A autoridade espiritual dos pais em relação aos filhos.A autoridade espiritual dos pais em relação aos filhos.A autoridade espiritual dos pais em relação aos filhos.    
• ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    20:5 Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira 20:5 Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira 20:5 Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira 20:5 Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira 

e Quarta geração.e Quarta geração.e Quarta geração.e Quarta geração.    
• Poder para abençoar e para amaldiçoar.Poder para abençoar e para amaldiçoar.Poder para abençoar e para amaldiçoar.Poder para abençoar e para amaldiçoar.    
• Pais que consagram seus filhos a SatanáPais que consagram seus filhos a SatanáPais que consagram seus filhos a SatanáPais que consagram seus filhos a Satanássss;;;;    
• Pais qPais qPais qPais que oferecem seus filhos como oferendas ao Diabo para ue oferecem seus filhos como oferendas ao Diabo para ue oferecem seus filhos como oferendas ao Diabo para ue oferecem seus filhos como oferendas ao Diabo para 

obter riquezas e poder.obter riquezas e poder.obter riquezas e poder.obter riquezas e poder.    
• A maldição da feitiçariaA maldição da feitiçariaA maldição da feitiçariaA maldição da feitiçaria    
• Os pecados dos pais podem passar de uma geração para a Os pecados dos pais podem passar de uma geração para a Os pecados dos pais podem passar de uma geração para a Os pecados dos pais podem passar de uma geração para a 

outra, e assim consecutivamente.outra, e assim consecutivamente.outra, e assim consecutivamente.outra, e assim consecutivamente.    
• O envolvimento de nossos O envolvimento de nossos O envolvimento de nossos O envolvimento de nossos ancestraisancestraisancestraisancestrais    com pactos diabólicos com pactos diabólicos com pactos diabólicos com pactos diabólicos 

que envolvem as gerações familiares;que envolvem as gerações familiares;que envolvem as gerações familiares;que envolvem as gerações familiares;    
• Êxodos 20:5    ... Não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu ... Não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu ... Não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu ... Não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu 

sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos 
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pais nos filhos até a terceira e Quarta geração daqueles que me pais nos filhos até a terceira e Quarta geração daqueles que me pais nos filhos até a terceira e Quarta geração daqueles que me pais nos filhos até a terceira e Quarta geração daqueles que me 
aborraborraborraborrecem.ecem.ecem.ecem.    

    
    
    
Maldições hereditárias nas famílias Maldições hereditárias nas famílias Maldições hereditárias nas famílias Maldições hereditárias nas famílias     

• Alcoolismo; perturbações mentais; desvios sexuais; problemas Alcoolismo; perturbações mentais; desvios sexuais; problemas Alcoolismo; perturbações mentais; desvios sexuais; problemas Alcoolismo; perturbações mentais; desvios sexuais; problemas 
de adaptação conjugal; prostituição;de adaptação conjugal; prostituição;de adaptação conjugal; prostituição;de adaptação conjugal; prostituição;    

• Desvios do caráterDesvios do caráterDesvios do caráterDesvios do caráter; delinquência; criminalidade; ; delinquência; criminalidade; ; delinquência; criminalidade; ; delinquência; criminalidade; Família de Família de Família de Família de 
alcóolatras; Família de pessoas que vivem na misériaalcóolatras; Família de pessoas que vivem na misériaalcóolatras; Família de pessoas que vivem na misériaalcóolatras; Família de pessoas que vivem na miséria; Família ; Família ; Família ; Família 
inteira de mães solteiras e de prostitutas; Família inteira de inteira de mães solteiras e de prostitutas; Família inteira de inteira de mães solteiras e de prostitutas; Família inteira de inteira de mães solteiras e de prostitutas; Família inteira de 
pessoas que tem problemas de caráter. Família inteira de pessoas que tem problemas de caráter. Família inteira de pessoas que tem problemas de caráter. Família inteira de pessoas que tem problemas de caráter. Família inteira de 
pessoas que se separam conjugalmente. Espíritos Familiares pessoas que se separam conjugalmente. Espíritos Familiares pessoas que se separam conjugalmente. Espíritos Familiares pessoas que se separam conjugalmente. Espíritos Familiares ––––        

    
Tipos de maldições familiaresTipos de maldições familiaresTipos de maldições familiaresTipos de maldições familiares    
A maldição da depressão; A maldição do medo; A maldição da depressão; A maldição do medo; A maldição da depressão; A maldição do medo; A maldição da depressão; A maldição do medo; A maldição do A maldição do A maldição do A maldição do 
alcoolisalcoolisalcoolisalcoolismo; mo; mo; mo; A maldição da prostituição.A maldição da prostituição.A maldição da prostituição.A maldição da prostituição.    
    
A quebra da maldiçãoA quebra da maldiçãoA quebra da maldiçãoA quebra da maldição    

• A Conversão em Cristo quebra essas maldições;A Conversão em Cristo quebra essas maldições;A Conversão em Cristo quebra essas maldições;A Conversão em Cristo quebra essas maldições;    
• É É É É necessário que se profetize, em O Nome de Jesus, a quebra necessário que se profetize, em O Nome de Jesus, a quebra necessário que se profetize, em O Nome de Jesus, a quebra necessário que se profetize, em O Nome de Jesus, a quebra 

desses laços que acorrentam sdesses laços que acorrentam sdesses laços que acorrentam sdesses laços que acorrentam seus familiares;eus familiares;eus familiares;eus familiares;    
• Declare vitória sobre os laços e correntes diabólicas;Declare vitória sobre os laços e correntes diabólicas;Declare vitória sobre os laços e correntes diabólicas;Declare vitória sobre os laços e correntes diabólicas;    
• Apresente suas causas e fale o nome de seus Apresente suas causas e fale o nome de seus Apresente suas causas e fale o nome de seus Apresente suas causas e fale o nome de seus ancestraisancestraisancestraisancestrais, e tome , e tome , e tome , e tome 

posse de sua libertação.posse de sua libertação.posse de sua libertação.posse de sua libertação.    
• Rompendo os grilhões das amarras diabólicas sobre sua família.Rompendo os grilhões das amarras diabólicas sobre sua família.Rompendo os grilhões das amarras diabólicas sobre sua família.Rompendo os grilhões das amarras diabólicas sobre sua família.    
• Como deter Satanás 
• A fúria de Satanás 
• O mundo inteiro jaz no maligno;O mundo inteiro jaz no maligno;O mundo inteiro jaz no maligno;O mundo inteiro jaz no maligno;    
• SatanáSatanáSatanáSatanássss    está solto e vive assolando a humanidade;está solto e vive assolando a humanidade;está solto e vive assolando a humanidade;está solto e vive assolando a humanidade;    
• Apocalipse 6 Apocalipse 6 Apocalipse 6 Apocalipse 6 ––––    Cavalo vermelho; preto, amarelo;Cavalo vermelho; preto, amarelo;Cavalo vermelho; preto, amarelo;Cavalo vermelho; preto, amarelo;    
• Milhões de vítimas.Milhões de vítimas.Milhões de vítimas.Milhões de vítimas.    

    
Estratégias de SatanáEstratégias de SatanáEstratégias de SatanáEstratégias de Satanássss    contra Jesuscontra Jesuscontra Jesuscontra Jesus    

• Atacou a área instintiva através da fome;Atacou a área instintiva através da fome;Atacou a área instintiva através da fome;Atacou a área instintiva através da fome;    
• Atacou a área de poder Atacou a área de poder Atacou a área de poder Atacou a área de poder social.social.social.social.    

    
Armas de SatanáArmas de SatanáArmas de SatanáArmas de Satanássss    contra o homemcontra o homemcontra o homemcontra o homem    
Tentação; opressão; Tentação; opressão; Tentação; opressão; Tentação; opressão; possessãopossessãopossessãopossessão; incredulidade; laços; setas; instinto ; incredulidade; laços; setas; instinto ; incredulidade; laços; setas; instinto ; incredulidade; laços; setas; instinto 
carnal; maus pensamentos.carnal; maus pensamentos.carnal; maus pensamentos.carnal; maus pensamentos.    
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Lição 33Lição 33Lição 33Lição 33    
    

Como deter SatanásComo deter SatanásComo deter SatanásComo deter Satanás    
    

• Resisti ao Diabo... (Tiago 4:7);(Tiago 4:7);(Tiago 4:7);(Tiago 4:7); 
• Vigiai e Orai para não entrardes em tentação (Mateus para não entrardes em tentação (Mateus para não entrardes em tentação (Mateus para não entrardes em tentação (Mateus 26:41;26:41;26:41;26:41; 
• Aprimorando o caráter (Filipenses 4:8) Quanto ao mais irmãos, Filipenses 4:8) Quanto ao mais irmãos, Filipenses 4:8) Quanto ao mais irmãos, Filipenses 4:8) Quanto ao mais irmãos, 

tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é 
justo, tudo o justo, tudo o justo, tudo o justo, tudo o quequequeque    é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de 
boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso 
pensaipensaipensaipensai.... 

• Fazendo a vontade de Deus. I Pedro 3:17I Pedro 3:17I Pedro 3:17I Pedro 3:17 
• Afastando-se de homens maus.  II Timóteo 3:5II Timóteo 3:5II Timóteo 3:5II Timóteo 3:5 
• Crucificando as concupiscências da carne. GálatasGálatasGálatasGálatas    5:24 Os que 5:24 Os que 5:24 Os que 5:24 Os que 

são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e 
concupiscências.concupiscências.concupiscências.concupiscências. 

• Vivendo em Espírito. GálatasGálatasGálatasGálatas    5:16 Andai em Espírito e não 5:16 Andai em Espírito e não 5:16 Andai em Espírito e não 5:16 Andai em Espírito e não 
cumprireis as concupiscências da carne.cumprireis as concupiscências da carne.cumprireis as concupiscências da carne.cumprireis as concupiscências da carne. 

• Fazei o bem. Gálatas 6:9 Não cansemos de fazer o bem, porque Gálatas 6:9 Não cansemos de fazer o bem, porque Gálatas 6:9 Não cansemos de fazer o bem, porque Gálatas 6:9 Não cansemos de fazer o bem, porque 
a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 

• Fugi da aparência do mal. 
• Amarre as forças das trevas. Marcos 3:27 
• Use a autoridade dada por Deus. Lucas 10:17Lucas 10:17Lucas 10:17Lucas 10:17----19 Eu tenho a 19 Eu tenho a 19 Eu tenho a 19 Eu tenho a 

promessa. O inimigo não me toca. I João 5:18promessa. O inimigo não me toca. I João 5:18promessa. O inimigo não me toca. I João 5:18promessa. O inimigo não me toca. I João 5:18 
• Feche todas as brechas. Pecado, medo, desconfiança, Pecado, medo, desconfiança, Pecado, medo, desconfiança, Pecado, medo, desconfiança, 

incredulidade.incredulidade.incredulidade.incredulidade. 
 
Conhecendo os inimigos –  

• O mundo. Se vence com oração (Mateus 7:7Se vence com oração (Mateus 7:7Se vence com oração (Mateus 7:7Se vence com oração (Mateus 7:7----8);8);8);8); 
• A carne. Se veSe veSe veSe vence com jejum (nce com jejum (nce com jejum (nce com jejum (MateusMateusMateusMateus    17:21);17:21);17:21);17:21); 
• O diabo. Se vence com a Se vence com a Se vence com a Se vence com a Palavra. (Mateus 22:29).Palavra. (Mateus 22:29).Palavra. (Mateus 22:29).Palavra. (Mateus 22:29). 

 
Como guerrear contra Satanás; 

• Pelo poder do Sangue de Jesus. (Apocalipse 12:11);Pelo poder do Sangue de Jesus. (Apocalipse 12:11);Pelo poder do Sangue de Jesus. (Apocalipse 12:11);Pelo poder do Sangue de Jesus. (Apocalipse 12:11);    
• Pelo poder do Nome de Jesus (Marcos 16:17);Pelo poder do Nome de Jesus (Marcos 16:17);Pelo poder do Nome de Jesus (Marcos 16:17);Pelo poder do Nome de Jesus (Marcos 16:17);    
• RevestindoRevestindoRevestindoRevestindo----se de toda a armadura de Deus (Efésios 6se de toda a armadura de Deus (Efésios 6se de toda a armadura de Deus (Efésios 6se de toda a armadura de Deus (Efésios 6:10:10:10:10----18);18);18);18);    
• Fechando as portas.Fechando as portas.Fechando as portas.Fechando as portas.    

 
Saiba quem você é em Cristo Jesus 
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• Romanos 8:37 Sou mais do que vencedor;Romanos 8:37 Sou mais do que vencedor;Romanos 8:37 Sou mais do que vencedor;Romanos 8:37 Sou mais do que vencedor;    
• Maior é o que está em mim;Maior é o que está em mim;Maior é o que está em mim;Maior é o que está em mim;    
• Tenho Tenho Tenho Tenho autoridade sobre principados e autoridade sobre principados e autoridade sobre principados e autoridade sobre principados e potestadespotestadespotestadespotestades    (Lucas 10:19);(Lucas 10:19);(Lucas 10:19);(Lucas 10:19);    
• Eu piso em serpentes e escorpiões; O Diabo está debaixo de Eu piso em serpentes e escorpiões; O Diabo está debaixo de Eu piso em serpentes e escorpiões; O Diabo está debaixo de Eu piso em serpentes e escorpiões; O Diabo está debaixo de 

meusmeusmeusmeus    pés.pés.pés.pés.    
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Lição 34Lição 34Lição 34Lição 34    
    

A Síndrome do DesertoA Síndrome do DesertoA Síndrome do DesertoA Síndrome do Deserto!!!!    
    
Marcos 1: 12Marcos 1: 12Marcos 1: 12Marcos 1: 12----13131313    
O significado espiritual do deserto na vida espiritual. 
A história de heróis da fé que tiveram grandes experiências no 
deserto. 

• O povo israelita - peregrinando peregrinando peregrinando peregrinando durante 40 anos no deserto;durante 40 anos no deserto;durante 40 anos no deserto;durante 40 anos no deserto;    
• David – I Samuel 23:14    foi para o deserto e se manteve em I Samuel 23:14    foi para o deserto e se manteve em I Samuel 23:14    foi para o deserto e se manteve em I Samuel 23:14    foi para o deserto e se manteve em 

cavernas para se esconder de Saul, que o procurava para o cavernas para se esconder de Saul, que o procurava para o cavernas para se esconder de Saul, que o procurava para o cavernas para se esconder de Saul, que o procurava para o 
matar;matar;matar;matar;    

• Elias – I Reis 19:4   foi para o deserto em Berseba e se manteve I Reis 19:4   foi para o deserto em Berseba e se manteve I Reis 19:4   foi para o deserto em Berseba e se manteve I Reis 19:4   foi para o deserto em Berseba e se manteve 
em cavernas para se esconder de Jezabem cavernas para se esconder de Jezabem cavernas para se esconder de Jezabem cavernas para se esconder de Jezabel, que o procurava para el, que o procurava para el, que o procurava para el, que o procurava para 
o matar;o matar;o matar;o matar;    

• Elias –    I Reis 19:15 recebe ordens de Deus para permanecer 40 I Reis 19:15 recebe ordens de Deus para permanecer 40 I Reis 19:15 recebe ordens de Deus para permanecer 40 I Reis 19:15 recebe ordens de Deus para permanecer 40 
dias no deserto de Damasco, se preparando espiritualmente dias no deserto de Damasco, se preparando espiritualmente dias no deserto de Damasco, se preparando espiritualmente dias no deserto de Damasco, se preparando espiritualmente 
para ungir Elizeu em seu lugar, e ungir Jeú como Rei de Israel.para ungir Elizeu em seu lugar, e ungir Jeú como Rei de Israel.para ungir Elizeu em seu lugar, e ungir Jeú como Rei de Israel.para ungir Elizeu em seu lugar, e ungir Jeú como Rei de Israel.    

• João Batista –    Lucas 3:4 Voz que clama no deserto, preparai o Lucas 3:4 Voz que clama no deserto, preparai o Lucas 3:4 Voz que clama no deserto, preparai o Lucas 3:4 Voz que clama no deserto, preparai o 
caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas!caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas!caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas!caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas!    

• Jesus –    Marcos 1:12Marcos 1:12Marcos 1:12Marcos 1:12----14 14 14 14 ----        é levado para o deserto pelo Espírito é levado para o deserto pelo Espírito é levado para o deserto pelo Espírito é levado para o deserto pelo Espírito 
Santo para guerrear contra SatanáSanto para guerrear contra SatanáSanto para guerrear contra SatanáSanto para guerrear contra Satanássss, vivia entre as feras e era , vivia entre as feras e era , vivia entre as feras e era , vivia entre as feras e era 
servido pelos anjos.servido pelos anjos.servido pelos anjos.servido pelos anjos.    

 
Experiências de quem está atravessando um deserto em sua vida. 
Significados do deserto espiritual 

• O deserto é um campo de batalha. Ex. Jesus versus SatanáEx. Jesus versus SatanáEx. Jesus versus SatanáEx. Jesus versus Satanássss;;;; 
• O deserto é um lugar em que estamos sendo preparados por 

Deus para recebermos uma grandiosa benção no futuro. EEEEx. Os x. Os x. Os x. Os 
israelitas e a Terra Prometida;israelitas e a Terra Prometida;israelitas e a Terra Prometida;israelitas e a Terra Prometida; 

• No deserto somos assistidos e ministrados pelos anjos e pelo 
Espírito Santo. Ex. Jesus no deserto; A nuvem da glória de Deus Ex. Jesus no deserto; A nuvem da glória de Deus Ex. Jesus no deserto; A nuvem da glória de Deus Ex. Jesus no deserto; A nuvem da glória de Deus 
durante o dia; a coluna de fogo durante a noite;durante o dia; a coluna de fogo durante a noite;durante o dia; a coluna de fogo durante a noite;durante o dia; a coluna de fogo durante a noite; 

• No deserto tudo é precioso, quando valorizamos a água para 
matar nossa sede. Ex. A água viva do Espírito Santo.Ex. A água viva do Espírito Santo.Ex. A água viva do Espírito Santo.Ex. A água viva do Espírito Santo. 

• No deserto não podemos murmurar. Ex. Os murmuradores de Ex. Os murmuradores de Ex. Os murmuradores de Ex. Os murmuradores de 
Israel não entraram na Terra Prometida.Israel não entraram na Terra Prometida.Israel não entraram na Terra Prometida.Israel não entraram na Terra Prometida. 

• No deserto Deus nos sustenta com a sua providência. Ex. O Ex. O Ex. O Ex. O 
povo de Deus recebia o maná que caia do céu. Elias era povo de Deus recebia o maná que caia do céu. Elias era povo de Deus recebia o maná que caia do céu. Elias era povo de Deus recebia o maná que caia do céu. Elias era 
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alimentado com pão e carne que os corvos lhes traziam junto ao alimentado com pão e carne que os corvos lhes traziam junto ao alimentado com pão e carne que os corvos lhes traziam junto ao alimentado com pão e carne que os corvos lhes traziam junto ao 
Ribeiro de Queribe.Ribeiro de Queribe.Ribeiro de Queribe.Ribeiro de Queribe. 

• No deserto somos abençoados e Deus nos aprova. Ex. Jacó no Ex. Jacó no Ex. Jacó no Ex. Jacó no 
Vau de Jaboque.Vau de Jaboque.Vau de Jaboque.Vau de Jaboque. 

 
 
Que tipo de deserto você tem passado nesses dias??? 

• Vida pessoal Vida pessoal Vida pessoal Vida pessoal ––––    necessidades, inferioridade, doenças?necessidades, inferioridade, doenças?necessidades, inferioridade, doenças?necessidades, inferioridade, doenças?    
• Vida profissional Vida profissional Vida profissional Vida profissional ––––    desamparodesamparodesamparodesamparo, despreparo, despreparo, despreparo, despreparo, competição, , competição, , competição, , competição, 

humilhação, ameaças, insegurança?humilhação, ameaças, insegurança?humilhação, ameaças, insegurança?humilhação, ameaças, insegurança?    
• Vida financeira Vida financeira Vida financeira Vida financeira ––––    escassezescassezescassezescassez, limitações, pobreza, miséria?, limitações, pobreza, miséria?, limitações, pobreza, miséria?, limitações, pobreza, miséria?    
• Vida afetiva Vida afetiva Vida afetiva Vida afetiva ––––    solidão, isolamento, carência, desamor, crises de solidão, isolamento, carência, desamor, crises de solidão, isolamento, carência, desamor, crises de solidão, isolamento, carência, desamor, crises de 

relacionamento, falta de compreensão, calúnias, perseguição, relacionamento, falta de compreensão, calúnias, perseguição, relacionamento, falta de compreensão, calúnias, perseguição, relacionamento, falta de compreensão, calúnias, perseguição, 
autoestimaautoestimaautoestimaautoestima    abalada, humilhações;abalada, humilhações;abalada, humilhações;abalada, humilhações;    

• Vida espiVida espiVida espiVida espiritual ritual ritual ritual ––––    fraquezas, tentações, fraquezas, tentações, fraquezas, tentações, fraquezas, tentações, falta de fé, desânimo, falta de fé, desânimo, falta de fé, desânimo, falta de fé, desânimo, 
pecados ocultos.pecados ocultos.pecados ocultos.pecados ocultos.    

    
Abra o seu coração e chore diante do Senhor. Os Anjos querem 
recolher suas lágrimas e conduzi-las ao Trono de Jeová Jiré, o Todo 
Poderoso. 
 
Todo deserto tem um fim (ministração). 

• Ministração aos que ainda não são crentes.Ministração aos que ainda não são crentes.Ministração aos que ainda não são crentes.Ministração aos que ainda não são crentes.    
• Ministração: Senhor, me tira do deserto e me dá poMinistração: Senhor, me tira do deserto e me dá poMinistração: Senhor, me tira do deserto e me dá poMinistração: Senhor, me tira do deserto e me dá por aprovado!r aprovado!r aprovado!r aprovado!    
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Lição 35Lição 35Lição 35Lição 35    
    

O PO PO PO Preço da Unçãoreço da Unçãoreço da Unçãoreço da Unção    
    

I Coríntios 6:20    Porque fostes comprados por bom preço, glorificai Porque fostes comprados por bom preço, glorificai Porque fostes comprados por bom preço, glorificai Porque fostes comprados por bom preço, glorificai 
pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a 
Deus.Deus.Deus.Deus.    
    
Tudo na vida tem um preçoTudo na vida tem um preçoTudo na vida tem um preçoTudo na vida tem um preço    
As coisas gratuitas As coisas gratuitas As coisas gratuitas As coisas gratuitas geralmente não são valorizadas;geralmente não são valorizadas;geralmente não são valorizadas;geralmente não são valorizadas;    
Com a sua morte na cruz, Jesus pagou o preço da redenção da Com a sua morte na cruz, Jesus pagou o preço da redenção da Com a sua morte na cruz, Jesus pagou o preço da redenção da Com a sua morte na cruz, Jesus pagou o preço da redenção da 
humanidade;humanidade;humanidade;humanidade;    
Assim Jesus rasgou a cédula de nossa dívida.Assim Jesus rasgou a cédula de nossa dívida.Assim Jesus rasgou a cédula de nossa dívida.Assim Jesus rasgou a cédula de nossa dívida.    
    
Sobre isso, Jesus relata a maravilhosa impressionante Parábola das Sobre isso, Jesus relata a maravilhosa impressionante Parábola das Sobre isso, Jesus relata a maravilhosa impressionante Parábola das Sobre isso, Jesus relata a maravilhosa impressionante Parábola das 
10 virgens, em Mateus 25: 110 virgens, em Mateus 25: 110 virgens, em Mateus 25: 110 virgens, em Mateus 25: 1----13131313    

• V1. O Reino de Deus é semelhante a 10 virgens, que tomando as V1. O Reino de Deus é semelhante a 10 virgens, que tomando as V1. O Reino de Deus é semelhante a 10 virgens, que tomando as V1. O Reino de Deus é semelhante a 10 virgens, que tomando as 
suas lâmpadas suas lâmpadas suas lâmpadas suas lâmpadas saíramsaíramsaíramsaíram    ao encontro do esposo.ao encontro do esposo.ao encontro do esposo.ao encontro do esposo.    

• V2. Cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas;V2. Cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas;V2. Cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas;V2. Cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas;    
• V3 As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo V3 As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo V3 As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo V3 As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo 

o azeite;o azeite;o azeite;o azeite;    
• V4 Mas as prudentes levaram aV4 Mas as prudentes levaram aV4 Mas as prudentes levaram aV4 Mas as prudentes levaram azeite em suas zeite em suas zeite em suas zeite em suas vasilhasvasilhasvasilhasvasilhas, com as , com as , com as , com as 

suas lâmpadas.suas lâmpadas.suas lâmpadas.suas lâmpadas.    
    
O papel representativo dos atores que aparecem nessa parábolaO papel representativo dos atores que aparecem nessa parábolaO papel representativo dos atores que aparecem nessa parábolaO papel representativo dos atores que aparecem nessa parábola    

• As virgens    representa a postura espiritual de santidade e pureza representa a postura espiritual de santidade e pureza representa a postura espiritual de santidade e pureza representa a postura espiritual de santidade e pureza 
dos crentes diante de Jesus;dos crentes diante de Jesus;dos crentes diante de Jesus;dos crentes diante de Jesus;    

• A noiva – é o papel desempenhado pelos crentes, e pelé o papel desempenhado pelos crentes, e pelé o papel desempenhado pelos crentes, e pelé o papel desempenhado pelos crentes, e pela Igreja.a Igreja.a Igreja.a Igreja.    
• O esposo - é o papel desempenhado por Jesusé o papel desempenhado por Jesusé o papel desempenhado por Jesusé o papel desempenhado por Jesus; 
• A dualidade da Igreja: Cinco prudentes e Cinco Loucas;Cinco prudentes e Cinco Loucas;Cinco prudentes e Cinco Loucas;Cinco prudentes e Cinco Loucas; 
• As lâmpadas – representam a vida cristã que deve sempre representam a vida cristã que deve sempre representam a vida cristã que deve sempre representam a vida cristã que deve sempre 

brilhar;brilhar;brilhar;brilhar; 
• O azeite – representa a unção do Espírito Santo que mantém representa a unção do Espírito Santo que mantém representa a unção do Espírito Santo que mantém representa a unção do Espírito Santo que mantém 

acessa a chama do fogoacessa a chama do fogoacessa a chama do fogoacessa a chama do fogo    de Deus.de Deus.de Deus.de Deus. 
• Ilustração: George George George George White FieldWhite FieldWhite FieldWhite Field, discípulo de John Wesley, o , discípulo de John Wesley, o , discípulo de John Wesley, o , discípulo de John Wesley, o 

maior pregador inglêmaior pregador inglêmaior pregador inglêmaior pregador inglês do século XVIII assegurava, “s do século XVIII assegurava, “s do século XVIII assegurava, “s do século XVIII assegurava, “A verdadeira A verdadeira A verdadeira A verdadeira 
religião é a união da alma com Deus ereligião é a união da alma com Deus ereligião é a união da alma com Deus ereligião é a união da alma com Deus e    a formação de Cristo em a formação de Cristo em a formação de Cristo em a formação de Cristo em 
nós”.nós”.nós”.nós”.    

    
O despreparo das cinco virgens loucasO despreparo das cinco virgens loucasO despreparo das cinco virgens loucasO despreparo das cinco virgens loucas    
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• V6. Então a meiV6. Então a meiV6. Então a meiV6. Então a meia noite ouviua noite ouviua noite ouviua noite ouviu----se um clamor: Aí vem o Esposo! se um clamor: Aí vem o Esposo! se um clamor: Aí vem o Esposo! se um clamor: Aí vem o Esposo! 
SaíSaíSaíSaí----lhe ao encontro.lhe ao encontro.lhe ao encontro.lhe ao encontro.    

• V8. E as loucas disseram as prudentes: V8. E as loucas disseram as prudentes: V8. E as loucas disseram as prudentes: V8. E as loucas disseram as prudentes: Dai-nos do vosso azeite 
porque as nossas lâmpadas se apagam.    

• Muitos crentes querem levar a sua vida espiritual, sem dar Muitos crentes querem levar a sua vida espiritual, sem dar Muitos crentes querem levar a sua vida espiritual, sem dar Muitos crentes querem levar a sua vida espiritual, sem dar 
importância a unção com o Espírimportância a unção com o Espírimportância a unção com o Espírimportância a unção com o Espírito Santo;ito Santo;ito Santo;ito Santo;    

• As lâmpadas que se apagam;    
• O despreparo para se apresentar diante de Deus.O despreparo para se apresentar diante de Deus.O despreparo para se apresentar diante de Deus.O despreparo para se apresentar diante de Deus.    
• Sem o azeite, nada acontece...Sem o azeite, nada acontece...Sem o azeite, nada acontece...Sem o azeite, nada acontece...    
• Viver sem estar cheio do Espírito Santo, é loucura...Viver sem estar cheio do Espírito Santo, é loucura...Viver sem estar cheio do Espírito Santo, é loucura...Viver sem estar cheio do Espírito Santo, é loucura...    
• Viver sem o azeite, é suicídio espiritual.Viver sem o azeite, é suicídio espiritual.Viver sem o azeite, é suicídio espiritual.Viver sem o azeite, é suicídio espiritual.    

    
O significado de uma vida cheia do O significado de uma vida cheia do O significado de uma vida cheia do O significado de uma vida cheia do Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo    

• O sonho de Deus para nós, é que sejamos cheios do Seu O sonho de Deus para nós, é que sejamos cheios do Seu O sonho de Deus para nós, é que sejamos cheios do Seu O sonho de Deus para nós, é que sejamos cheios do Seu 
Espírito.Espírito.Espírito.Espírito.    

• O avivamento O avivamento O avivamento O avivamento acontece quando os crentes tem azeite em suas acontece quando os crentes tem azeite em suas acontece quando os crentes tem azeite em suas acontece quando os crentes tem azeite em suas 
lâmpadas;lâmpadas;lâmpadas;lâmpadas;        

• O avivamento acontece quando as lâmpadas brilham. Isso faz a O avivamento acontece quando as lâmpadas brilham. Isso faz a O avivamento acontece quando as lâmpadas brilham. Isso faz a O avivamento acontece quando as lâmpadas brilham. Isso faz a 
diferença.diferença.diferença.diferença.    
    

QueQueQueQuer a unção de Deus em sua vida? r a unção de Deus em sua vida? r a unção de Deus em sua vida? r a unção de Deus em sua vida? Vá comprar!Vá comprar!Vá comprar!Vá comprar!    
    
6.O preço da Unção6.O preço da Unção6.O preço da Unção6.O preço da Unção    
V9 Mas as prudentes responderam as loucas: Ide e comprai para vós.V9 Mas as prudentes responderam as loucas: Ide e comprai para vós.V9 Mas as prudentes responderam as loucas: Ide e comprai para vós.V9 Mas as prudentes responderam as loucas: Ide e comprai para vós.    
    
O Preço da Santidade e da Comunhão com DeusO Preço da Santidade e da Comunhão com DeusO Preço da Santidade e da Comunhão com DeusO Preço da Santidade e da Comunhão com Deus    

• Hebreus 12:14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a Hebreus 12:14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a Hebreus 12:14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a Hebreus 12:14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a 
qual ninguém verá a Deus.qual ninguém verá a Deus.qual ninguém verá a Deus.qual ninguém verá a Deus.    

• Recebendo a revelação de DRecebendo a revelação de DRecebendo a revelação de DRecebendo a revelação de Deus através de Sua Palavra;eus através de Sua Palavra;eus através de Sua Palavra;eus através de Sua Palavra;    
• Dialogando e mantendo intimidade com Deus através da oração;Dialogando e mantendo intimidade com Deus através da oração;Dialogando e mantendo intimidade com Deus através da oração;Dialogando e mantendo intimidade com Deus através da oração;    
• Consagrando o corpo como templo de Deus através do jejum;Consagrando o corpo como templo de Deus através do jejum;Consagrando o corpo como templo de Deus através do jejum;Consagrando o corpo como templo de Deus através do jejum;    
• Fazendo do Espírito Santo um companheiro diário na jornada do Fazendo do Espírito Santo um companheiro diário na jornada do Fazendo do Espírito Santo um companheiro diário na jornada do Fazendo do Espírito Santo um companheiro diário na jornada do 

ministério.ministério.ministério.ministério.    
 
O preço do silêncioO preço do silêncioO preço do silêncioO preço do silêncio    

• Muitos crentesMuitos crentesMuitos crentesMuitos crentes    não tem a unção, ou perdem a unção porque não tem a unção, ou perdem a unção porque não tem a unção, ou perdem a unção porque não tem a unção, ou perdem a unção porque 
falam demais, e falam o que não devem;falam demais, e falam o que não devem;falam demais, e falam o que não devem;falam demais, e falam o que não devem;    

• Salmos 46:10    AquietaiAquietaiAquietaiAquietai----vos e sabei que Eu sou Deus;vos e sabei que Eu sou Deus;vos e sabei que Eu sou Deus;vos e sabei que Eu sou Deus;    
• Mateus 12:37    Porque por tuas palavras serás justificado e por Porque por tuas palavras serás justificado e por Porque por tuas palavras serás justificado e por Porque por tuas palavras serás justificado e por 

tuas palavras serás condenado.tuas palavras serás condenado.tuas palavras serás condenado.tuas palavras serás condenado.    
• O impressionante poder das palO impressionante poder das palO impressionante poder das palO impressionante poder das palavras para abençoar e para avras para abençoar e para avras para abençoar e para avras para abençoar e para 

amaldiçoar.amaldiçoar.amaldiçoar.amaldiçoar.    
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• Colossenses 4:6 Que a vossa palavra seja sempre agradável, Que a vossa palavra seja sempre agradável, Que a vossa palavra seja sempre agradável, Que a vossa palavra seja sempre agradável, 
temperada como sal, para que saibais como vos convém temperada como sal, para que saibais como vos convém temperada como sal, para que saibais como vos convém temperada como sal, para que saibais como vos convém 
responder a cada um;responder a cada um;responder a cada um;responder a cada um;    

• Salmos 19:14 Que as palavras da minha boca e a meditação do Que as palavras da minha boca e a meditação do Que as palavras da minha boca e a meditação do Que as palavras da minha boca e a meditação do 
meu coração, sejam meu coração, sejam meu coração, sejam meu coração, sejam sempre de louvor a ti oh Senhor!sempre de louvor a ti oh Senhor!sempre de louvor a ti oh Senhor!sempre de louvor a ti oh Senhor!    

• A marcha de Israel para derrubar as muralhas de Jericó.    
 
 
 
O preço da separaçãoO preço da separaçãoO preço da separaçãoO preço da separação    

• I João 2:15-17 Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se 
alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo 
o que há no mundo, a coo que há no mundo, a coo que há no mundo, a coo que há no mundo, a concupiscência da carne, a ncupiscência da carne, a ncupiscência da carne, a ncupiscência da carne, a 
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas 
do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas 
aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre...aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre...aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre...aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre...    

• Gálatas 2: 20    Já estou crucificado com Cristo, e vivo nJá estou crucificado com Cristo, e vivo nJá estou crucificado com Cristo, e vivo nJá estou crucificado com Cristo, e vivo não mas ão mas ão mas ão mas 
eu, mas Cristo vive em mim!eu, mas Cristo vive em mim!eu, mas Cristo vive em mim!eu, mas Cristo vive em mim!    

• Conclusão 
• Convite aos que desejam experimentar uma vida cheia do Convite aos que desejam experimentar uma vida cheia do Convite aos que desejam experimentar uma vida cheia do Convite aos que desejam experimentar uma vida cheia do 

Espírito Santo;Espírito Santo;Espírito Santo;Espírito Santo;    
• Convite aos que desejam brilhar com o azeite da unção;Convite aos que desejam brilhar com o azeite da unção;Convite aos que desejam brilhar com o azeite da unção;Convite aos que desejam brilhar com o azeite da unção;    
• Convite aos que desejam pagar o preço da santificação.Convite aos que desejam pagar o preço da santificação.Convite aos que desejam pagar o preço da santificação.Convite aos que desejam pagar o preço da santificação.    
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Lição 36Lição 36Lição 36Lição 36    
    

Coração, as saídas da vida!Coração, as saídas da vida!Coração, as saídas da vida!Coração, as saídas da vida!    
    

• Provérbios 4:23Provérbios 4:23Provérbios 4:23Provérbios 4:23    
• O que é o coração?  É um órgão do sistema endócrino É um órgão do sistema endócrino É um órgão do sistema endócrino É um órgão do sistema endócrino 

responsável pela coordenação do sistema circulatório do responsável pela coordenação do sistema circulatório do responsável pela coordenação do sistema circulatório do responsável pela coordenação do sistema circulatório do 
organismo.organismo.organismo.organismo.    

• Para os filósofos gregos:    coração como sede das emoções e coração como sede das emoções e coração como sede das emoções e coração como sede das emoções e 
dos sentimentos da alma.dos sentimentos da alma.dos sentimentos da alma.dos sentimentos da alma.    

• Para a medicina moderna:    a sede das emoções é o hipocampo a sede das emoções é o hipocampo a sede das emoções é o hipocampo a sede das emoções é o hipocampo 
do sistema nervoso.do sistema nervoso.do sistema nervoso.do sistema nervoso.    

• Centenas de citações bíblicas sobre o coração:    
• As saídas da vida ––––    Prov. 4:23.Prov. 4:23.Prov. 4:23.Prov. 4:23.    
• Fonte do amor ––––    Deut. 6:5 Amarás ao Senhor teu Deus de todo Deut. 6:5 Amarás ao Senhor teu Deus de todo Deut. 6:5 Amarás ao Senhor teu Deus de todo Deut. 6:5 Amarás ao Senhor teu Deus de todo 

o teu coração;o teu coração;o teu coração;o teu coração;    
• Fonte das decisões ––––    Deut. 17:7 NDeut. 17:7 NDeut. 17:7 NDeut. 17:7 Não endureças o teu coração;ão endureças o teu coração;ão endureças o teu coração;ão endureças o teu coração;    
• Fonte de direção ––––    Deut. 17:17 Para que o teu coração não se Deut. 17:17 Para que o teu coração não se Deut. 17:17 Para que o teu coração não se Deut. 17:17 Para que o teu coração não se 

desvie;desvie;desvie;desvie;    
• Fonte da consagração. I Samuel 7:3 Preparai o vosso coração I Samuel 7:3 Preparai o vosso coração I Samuel 7:3 Preparai o vosso coração I Samuel 7:3 Preparai o vosso coração 

ao Senhor;ao Senhor;ao Senhor;ao Senhor;    
• Fonte de regeneração. I Sam. 10:9 . I Sam. 10:9 . I Sam. 10:9 . I Sam. 10:9 ––––    Deus lhe mudou o coração;Deus lhe mudou o coração;Deus lhe mudou o coração;Deus lhe mudou o coração;    
• Fonte da santidade ––––    Salmos 51:10 Cria em mim oh Deus um Salmos 51:10 Cria em mim oh Deus um Salmos 51:10 Cria em mim oh Deus um Salmos 51:10 Cria em mim oh Deus um 

coração puro.coração puro.coração puro.coração puro.    
• Fonte da sensibilidade da alma ––––    Salmos 102:4 O meu coração Salmos 102:4 O meu coração Salmos 102:4 O meu coração Salmos 102:4 O meu coração 

está ferido.está ferido.está ferido.está ferido.    
 
As múltiplas variáveis comportamentais do coração. 
Sintomas vitais do coração 

• Coração ferido – as setas do inimigo, setas setas do inimigo, setas setas do inimigo, setas setas do inimigo, setas sentimentais da as sentimentais da as sentimentais da as sentimentais da 
paixão, por paixão, por paixão, por paixão, por amarguras e doenças da alma;amarguras e doenças da alma;amarguras e doenças da alma;amarguras e doenças da alma;    

• Coração bombardeado –    tensões, opressões e sofrimento;tensões, opressões e sofrimento;tensões, opressões e sofrimento;tensões, opressões e sofrimento;    
• Coração marcado –    traumastraumastraumastraumas, ressentimentos, recalques, , ressentimentos, recalques, , ressentimentos, recalques, , ressentimentos, recalques, 

preconceitos;preconceitos;preconceitos;preconceitos;    
• Coração Endurecido –    desamor, insensível aos assuntos desamor, insensível aos assuntos desamor, insensível aos assuntos desamor, insensível aos assuntos 

espirituais;espirituais;espirituais;espirituais;    
• Coração Enfurecido –    por ódio, sentimento de vingança;por ódio, sentimento de vingança;por ódio, sentimento de vingança;por ódio, sentimento de vingança;    
• Coração Bandido – cheio de pecados e de maldades.cheio de pecados e de maldades.cheio de pecados e de maldades.cheio de pecados e de maldades.    
• CânticoCânticoCânticoCântico    ––––    Recebi um novo coração do Pai;Recebi um novo coração do Pai;Recebi um novo coração do Pai;Recebi um novo coração do Pai;    
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O posicionamento de Jesus sobre o coração do homemO posicionamento de Jesus sobre o coração do homemO posicionamento de Jesus sobre o coração do homemO posicionamento de Jesus sobre o coração do homem    

• Mateus 5:8 Bem aventurado os limpos de coração, porque eles Mateus 5:8 Bem aventurado os limpos de coração, porque eles Mateus 5:8 Bem aventurado os limpos de coração, porque eles Mateus 5:8 Bem aventurado os limpos de coração, porque eles 
verãverãverãverão a Deus;o a Deus;o a Deus;o a Deus;    

• Marcos 2:8 Porque arrazoais em vossos corações?Marcos 2:8 Porque arrazoais em vossos corações?Marcos 2:8 Porque arrazoais em vossos corações?Marcos 2:8 Porque arrazoais em vossos corações?    
• Mateus 6:21 Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração;Mateus 6:21 Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração;Mateus 6:21 Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração;Mateus 6:21 Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração;    
• Mateus 13:15 O coração deste povo está endurecido;Mateus 13:15 O coração deste povo está endurecido;Mateus 13:15 O coração deste povo está endurecido;Mateus 13:15 O coração deste povo está endurecido;    
• Marcos 7:6 Mas o vosso coração está Marcos 7:6 Mas o vosso coração está Marcos 7:6 Mas o vosso coração está Marcos 7:6 Mas o vosso coração está longelongelongelonge    de mim.de mim.de mim.de mim.    

    
Realidade atual 

• Milhões de pessoas Milhões de pessoas Milhões de pessoas Milhões de pessoas com problemas cardíacos;com problemas cardíacos;com problemas cardíacos;com problemas cardíacos;    
• Pessoas bombardeadas de problemas que não podem Ter Pessoas bombardeadas de problemas que não podem Ter Pessoas bombardeadas de problemas que não podem Ter Pessoas bombardeadas de problemas que não podem Ter 

emoções fortes;emoções fortes;emoções fortes;emoções fortes;    
• Veias entupidas que comprometem o coração;Veias entupidas que comprometem o coração;Veias entupidas que comprometem o coração;Veias entupidas que comprometem o coração;    
• Pessoas que somatizam sentimentos hostis;Pessoas que somatizam sentimentos hostis;Pessoas que somatizam sentimentos hostis;Pessoas que somatizam sentimentos hostis;    
• Jesus nestaJesus nestaJesus nestaJesus nesta    noite quer curar muitos corações feridos;noite quer curar muitos corações feridos;noite quer curar muitos corações feridos;noite quer curar muitos corações feridos;    
• Coloque a mão no coraçãoColoque a mão no coraçãoColoque a mão no coraçãoColoque a mão no coração    (CD (CD (CD (CD ––––    Um Novo coração/ Diante do Um Novo coração/ Diante do Um Novo coração/ Diante do Um Novo coração/ Diante do 

Trono).Trono).Trono).Trono).    
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Lição 37Lição 37Lição 37Lição 37    
    

Atos proféticos de VitóriaAtos proféticos de VitóriaAtos proféticos de VitóriaAtos proféticos de Vitória    
    

ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    17:817:817:817:8----16161616    
Todos nós somos acusados por forças inimigas diariamente 
Tribo de Amaleque Tribo de Amaleque Tribo de Amaleque Tribo de Amaleque ––––    inimigos mortais do povo de Israel;inimigos mortais do povo de Israel;inimigos mortais do povo de Israel;inimigos mortais do povo de Israel;    
Uma tribo nômade e pirata Uma tribo nômade e pirata Uma tribo nômade e pirata Uma tribo nômade e pirata descendentesdescendentesdescendentesdescendentes    de um neto de Esaú que de um neto de Esaú que de um neto de Esaú que de um neto de Esaú que 
habitavam no deserto.habitavam no deserto.habitavam no deserto.habitavam no deserto.    
 
A vantagem de estarmos sempre na linha de frente 
Nas caminhadas do povo de Deus, os amalequitas eram traiçoeiros e Nas caminhadas do povo de Deus, os amalequitas eram traiçoeiros e Nas caminhadas do povo de Deus, os amalequitas eram traiçoeiros e Nas caminhadas do povo de Deus, os amalequitas eram traiçoeiros e 
atacavam os retardatários.atacavam os retardatários.atacavam os retardatários.atacavam os retardatários.    
A A A A vulnerabilidade dos retardavulnerabilidade dos retardavulnerabilidade dos retardavulnerabilidade dos retardatários.tários.tários.tários.    
    
Deus nos determina para enfrentarmos nossos adversários 
Deus não nos deu um espírito de covardia;Deus não nos deu um espírito de covardia;Deus não nos deu um espírito de covardia;Deus não nos deu um espírito de covardia;    
E disse Moisés a JosuéE disse Moisés a JosuéE disse Moisés a JosuéE disse Moisés a Josué: : : : ““““escolheescolheescolheescolhe    os homens de luta e peleja contos homens de luta e peleja contos homens de luta e peleja contos homens de luta e peleja contra ra ra ra 
AmalequeAmalequeAmalequeAmaleque”.”.”.”.    
Temos que lutar contra aquele que saqueiaTemos que lutar contra aquele que saqueiaTemos que lutar contra aquele que saqueiaTemos que lutar contra aquele que saqueia    o nosso bairro, que divide o nosso bairro, que divide o nosso bairro, que divide o nosso bairro, que divide 
as as as as famílias, que semeia a violência.famílias, que semeia a violência.famílias, que semeia a violência.famílias, que semeia a violência.    
    
Deus coloca instrumentos de guerra em nossas mãos 

• E disse Moisés: a vara de Deus estará em minhas mãos;E disse Moisés: a vara de Deus estará em minhas mãos;E disse Moisés: a vara de Deus estará em minhas mãos;E disse Moisés: a vara de Deus estará em minhas mãos;    
• Nossas armas de guerra não são carnais, mas poderosíssimas Nossas armas de guerra não são carnais, mas poderosíssimas Nossas armas de guerra não são carnais, mas poderosíssimas Nossas armas de guerra não são carnais, mas poderosíssimas 

em Deus para destruir fortaem Deus para destruir fortaem Deus para destruir fortaem Deus para destruir fortalezas;lezas;lezas;lezas;    
• Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, 

mas contra principados e potestades, contra os príncipes das mas contra principados e potestades, contra os príncipes das mas contra principados e potestades, contra os príncipes das mas contra principados e potestades, contra os príncipes das 
trevas deste mundo tenebroso;trevas deste mundo tenebroso;trevas deste mundo tenebroso;trevas deste mundo tenebroso;    

• Deus colocou um cajado nas mãos de Moisés;Deus colocou um cajado nas mãos de Moisés;Deus colocou um cajado nas mãos de Moisés;Deus colocou um cajado nas mãos de Moisés;    
• Para nós Ele nos deu autoridade e poder com o nome de Para nós Ele nos deu autoridade e poder com o nome de Para nós Ele nos deu autoridade e poder com o nome de Para nós Ele nos deu autoridade e poder com o nome de Jesus,Jesus,Jesus,Jesus,    

e o Espírito Santo dentro de nós;e o Espírito Santo dentro de nós;e o Espírito Santo dentro de nós;e o Espírito Santo dentro de nós;    
• Atos 1:8 E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Atos 1:8 E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Atos 1:8 E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Atos 1:8 E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito 

Santo.Santo.Santo.Santo.    
    
O lugar do crente para vencer as grandes batalhas 

• E disse Moisés: Eu estarei no cume do outeiro para guerrear em E disse Moisés: Eu estarei no cume do outeiro para guerrear em E disse Moisés: Eu estarei no cume do outeiro para guerrear em E disse Moisés: Eu estarei no cume do outeiro para guerrear em 
oração e intercessão por Josué;oração e intercessão por Josué;oração e intercessão por Josué;oração e intercessão por Josué;    

• O O O O lugar do crente é nos lugares altos em comunhão com Deus;lugar do crente é nos lugares altos em comunhão com Deus;lugar do crente é nos lugares altos em comunhão com Deus;lugar do crente é nos lugares altos em comunhão com Deus;    
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• Elevo os meus olhos para o monte; Os que confiam no Senhor Elevo os meus olhos para o monte; Os que confiam no Senhor Elevo os meus olhos para o monte; Os que confiam no Senhor Elevo os meus olhos para o monte; Os que confiam no Senhor 
são como o Monte de Sião.são como o Monte de Sião.são como o Monte de Sião.são como o Monte de Sião.    
    

Muitos estão de baixo... 
Os lugares satânicos de baixo astral; a tendência depressiva das Os lugares satânicos de baixo astral; a tendência depressiva das Os lugares satânicos de baixo astral; a tendência depressiva das Os lugares satânicos de baixo astral; a tendência depressiva das 
quedas; Um abismo chamquedas; Um abismo chamquedas; Um abismo chamquedas; Um abismo chama outro abismo;a outro abismo;a outro abismo;a outro abismo;    
Pessoas que se encontram no fundo do poçoPessoas que se encontram no fundo do poçoPessoas que se encontram no fundo do poçoPessoas que se encontram no fundo do poço    
    
Os atos proféticos do Espírito Santo para os atuais dias de luta 

• São atitudes ordenadas pelo Espírito Santo e que deve ser São atitudes ordenadas pelo Espírito Santo e que deve ser São atitudes ordenadas pelo Espírito Santo e que deve ser São atitudes ordenadas pelo Espírito Santo e que deve ser 
obedecidaobedecidaobedecidaobedecida    por aqueles que querem a vitória;por aqueles que querem a vitória;por aqueles que querem a vitória;por aqueles que querem a vitória;    

• Elizeu pediu a Elizeu pediu a Elizeu pediu a Elizeu pediu a NaamãNaamãNaamãNaamã    que fosse dar 7 mergulhos no rio Jordão que fosse dar 7 mergulhos no rio Jordão que fosse dar 7 mergulhos no rio Jordão que fosse dar 7 mergulhos no rio Jordão 
para se curar da lepra;para se curar da lepra;para se curar da lepra;para se curar da lepra;    

• Jesus fez lodo no barro, passou nos olhos do Jesus fez lodo no barro, passou nos olhos do Jesus fez lodo no barro, passou nos olhos do Jesus fez lodo no barro, passou nos olhos do cegocegocegocego, e pediu que , e pediu que , e pediu que , e pediu que 
ele fosse limpar no Tanque de Siloé;ele fosse limpar no Tanque de Siloé;ele fosse limpar no Tanque de Siloé;ele fosse limpar no Tanque de Siloé;    

• Moisés ergueu as mãos para garantir o poder do Espírito Santo Moisés ergueu as mãos para garantir o poder do Espírito Santo Moisés ergueu as mãos para garantir o poder do Espírito Santo Moisés ergueu as mãos para garantir o poder do Espírito Santo 
para esmagar de derrota os depara esmagar de derrota os depara esmagar de derrota os depara esmagar de derrota os demônios que atuavam nos mônios que atuavam nos mônios que atuavam nos mônios que atuavam nos 
amalequitas;amalequitas;amalequitas;amalequitas;    

• Quando Moisés baixava as mãos, o exército amalequita Quando Moisés baixava as mãos, o exército amalequita Quando Moisés baixava as mãos, o exército amalequita Quando Moisés baixava as mãos, o exército amalequita 
prevalecia.prevalecia.prevalecia.prevalecia.    

    
O cansaço da luta - As mãos de Moisés ficavam pesadas; 
E colocaram uma pedra para dar apoio as suas mãos;E colocaram uma pedra para dar apoio as suas mãos;E colocaram uma pedra para dar apoio as suas mãos;E colocaram uma pedra para dar apoio as suas mãos;    
Moisés precisava de braços de obreiros;Moisés precisava de braços de obreiros;Moisés precisava de braços de obreiros;Moisés precisava de braços de obreiros;    
Salmos 1Salmos 1Salmos 1Salmos 126:6 26:6 26:6 26:6 Aquele que leva a preciosa semente andando e Aquele que leva a preciosa semente andando e Aquele que leva a preciosa semente andando e Aquele que leva a preciosa semente andando e 
chorando, voltará sem dúvida, com alegria, e trazendo consigo os seus chorando, voltará sem dúvida, com alegria, e trazendo consigo os seus chorando, voltará sem dúvida, com alegria, e trazendo consigo os seus chorando, voltará sem dúvida, com alegria, e trazendo consigo os seus 
molhos.molhos.molhos.molhos.    
    
O preço da perseverança – mãos erguidas até o pôr do sol; 
A benção do ministério de cobertura 
Arão e Hur lhes sustentaram as Arão e Hur lhes sustentaram as Arão e Hur lhes sustentaram as Arão e Hur lhes sustentaram as mãos, e foi fonte de benção para a mãos, e foi fonte de benção para a mãos, e foi fonte de benção para a mãos, e foi fonte de benção para a 
vitória de Josué contra os amalequitas.vitória de Josué contra os amalequitas.vitória de Josué contra os amalequitas.vitória de Josué contra os amalequitas.    
    
A promessa eterna da nossa vitória para a posteridade 
V11. “Escreve isso para a memória: porque hei de riscar totalmente a V11. “Escreve isso para a memória: porque hei de riscar totalmente a V11. “Escreve isso para a memória: porque hei de riscar totalmente a V11. “Escreve isso para a memória: porque hei de riscar totalmente a 
memória de Amaleque de debaixo do céu”memória de Amaleque de debaixo do céu”memória de Amaleque de debaixo do céu”memória de Amaleque de debaixo do céu”....    
    
A aliança de nossa vitória –     
V15 E Moisés edificou um altar e lhe chamou “V15 E Moisés edificou um altar e lhe chamou “V15 E Moisés edificou um altar e lhe chamou “V15 E Moisés edificou um altar e lhe chamou “O Senhor é a minha 
bandeira” (Yavé Nissi).                
“V16 Portanto, o Senhor jurou: Haverá guerra do Senhor contra “V16 Portanto, o Senhor jurou: Haverá guerra do Senhor contra “V16 Portanto, o Senhor jurou: Haverá guerra do Senhor contra “V16 Portanto, o Senhor jurou: Haverá guerra do Senhor contra 
Amaleque, de geração em geração”Amaleque, de geração em geração”Amaleque, de geração em geração”Amaleque, de geração em geração”....    
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Conclusão: 
• Levante as mãos e profetize vitória na sua Levante as mãos e profetize vitória na sua Levante as mãos e profetize vitória na sua Levante as mãos e profetize vitória na sua vida;vida;vida;vida;    
• Levante as mãos e profetize vitória em seu lar;Levante as mãos e profetize vitória em seu lar;Levante as mãos e profetize vitória em seu lar;Levante as mãos e profetize vitória em seu lar;    
• Levanta as mãos e profetize vitória em suas finanças;Levanta as mãos e profetize vitória em suas finanças;Levanta as mãos e profetize vitória em suas finanças;Levanta as mãos e profetize vitória em suas finanças;    
• Levante as mãos e repita comigo: O Senhor é a minha bandeira!Levante as mãos e repita comigo: O Senhor é a minha bandeira!Levante as mãos e repita comigo: O Senhor é a minha bandeira!Levante as mãos e repita comigo: O Senhor é a minha bandeira!    
• Quero impor as mãos, como ato profético, naqueles que não Quero impor as mãos, como ato profético, naqueles que não Quero impor as mãos, como ato profético, naqueles que não Quero impor as mãos, como ato profético, naqueles que não 

estão na frente, que são estão na frente, que são estão na frente, que são estão na frente, que são retardatários e que estão sendo retardatários e que estão sendo retardatários e que estão sendo retardatários e que estão sendo 
saqueados pelos inimigos.saqueados pelos inimigos.saqueados pelos inimigos.saqueados pelos inimigos.    
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Lição 38Lição 38Lição 38Lição 38    
    

Os Sonhos de Deus!Os Sonhos de Deus!Os Sonhos de Deus!Os Sonhos de Deus!    
 
Em Joel 2:28 o profeta fala que nos últimos dias teremos sonhos 
espirituais. 
Que são os Sonhos? 
Porque Sonhamos? 
Porque Deus adia nossos Sonhos? 

• Para compreendermos que o Deus das Para compreendermos que o Deus das Para compreendermos que o Deus das Para compreendermos que o Deus das bênçãosbênçãosbênçãosbênçãos    é melhor do é melhor do é melhor do é melhor do 
que as que as que as que as bênçãosbênçãosbênçãosbênçãos    de Deus;de Deus;de Deus;de Deus;    

• Para entendermos que Deus faz tudo no seu devido tempo e Para entendermos que Deus faz tudo no seu devido tempo e Para entendermos que Deus faz tudo no seu devido tempo e Para entendermos que Deus faz tudo no seu devido tempo e 
conforme a sua vontade.conforme a sua vontade.conforme a sua vontade.conforme a sua vontade.    

    
Muitas pessoas desiludidas deixaram de sonhar. 

• Os destruidores dos Sonhos 
• Os Os Os Os frefrefrefrequentesquentesquentesquentes    fracassos na vida;fracassos na vida;fracassos na vida;fracassos na vida;    
• As profundas feridas da alma;As profundas feridas da alma;As profundas feridas da alma;As profundas feridas da alma;    
• O cansaço da vida;O cansaço da vida;O cansaço da vida;O cansaço da vida;    
• O desânimo.O desânimo.O desânimo.O desânimo.    

    
Deus está restaurando os Sonhos 

• Devemos crer na intervenção sobrenatural de Deus em nossas Devemos crer na intervenção sobrenatural de Deus em nossas Devemos crer na intervenção sobrenatural de Deus em nossas Devemos crer na intervenção sobrenatural de Deus em nossas 
vidas;vidas;vidas;vidas;    

• DeDeDeDevemos vemos vemos vemos abrir o coração para crer nas promessas de Deus para abrir o coração para crer nas promessas de Deus para abrir o coração para crer nas promessas de Deus para abrir o coração para crer nas promessas de Deus para 
cada um cada um cada um cada um de nós.de nós.de nós.de nós.    

    
Não desista dos seus Sonhos. 
A maneira mais rápida de obtermos vitória em nossas vidas e de 
sermos abençoados, é de realizarmos os Sonhos de Deus. 
Realize os “Sonhos de Deus”. 

• Deus sonha com a Deus sonha com a Deus sonha com a Deus sonha com a Santidade de Seu Povo; ; ; ;     
• Deus sonha em encontrar Deus sonha em encontrar Deus sonha em encontrar Deus sonha em encontrar “Verdadeiros Adoradores”;    
• Deus sonha “Deus sonha “Deus sonha “Deus sonha “que tenhamos amor pelas almas perdidas”;”;”;”;    
• Deus sonha em que Deus sonha em que Deus sonha em que Deus sonha em que “Cada lar seja um Ponto de Pregação”;    
• Deus sonha que Deus sonha que Deus sonha que Deus sonha que “Cada crente seja um pregador de Sua 

Palavra”;    
• Deus sonha que Deus sonha que Deus sonha que Deus sonha que “sejamos cheios do Espírito Santo”; 
• Deus sonhDeus sonhDeus sonhDeus sonha que a que a que a que “cada crente seja um Ministrador”. 
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Lição 39Lição 39Lição 39Lição 39    
    

As ferramentasAs ferramentasAs ferramentasAs ferramentas    diabólicas contradiabólicas contradiabólicas contradiabólicas contra    
    O Discípulo de JesusO Discípulo de JesusO Discípulo de JesusO Discípulo de Jesus!!!!    

    
Romanos 8:35-37    Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação 
ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez, o perigo ou a ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez, o perigo ou a ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez, o perigo ou a ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez, o perigo ou a 
espada.espada.espada.espada.    
 
A missão do Diabo 
João 10:10 Matar, roubar e destruir.João 10:10 Matar, roubar e destruir.João 10:10 Matar, roubar e destruir.João 10:10 Matar, roubar e destruir.    
    
As armas que o diabo usa para destruir o homem 
 
TribulaçãoTribulaçãoTribulaçãoTribulação    

• Mateus 24:21 Porque haverá uma tão grande tribulação, como Porque haverá uma tão grande tribulação, como Porque haverá uma tão grande tribulação, como Porque haverá uma tão grande tribulação, como 
nunca ouve desde o início do mundo.nunca ouve desde o início do mundo.nunca ouve desde o início do mundo.nunca ouve desde o início do mundo.    

• II Cor. 4:17    Porque a nossa leve e momentânea tribulação Porque a nossa leve e momentânea tribulação Porque a nossa leve e momentânea tribulação Porque a nossa leve e momentânea tribulação 
produz para nós um peso eterno de glória mui excelente.produz para nós um peso eterno de glória mui excelente.produz para nós um peso eterno de glória mui excelente.produz para nós um peso eterno de glória mui excelente.    

    
AngústiaAngústiaAngústiaAngústia    

• Milhões de pessoas que sofrem de problemas emocionais e Milhões de pessoas que sofrem de problemas emocionais e Milhões de pessoas que sofrem de problemas emocionais e Milhões de pessoas que sofrem de problemas emocionais e 
dependentes de psicotrópicos;dependentes de psicotrópicos;dependentes de psicotrópicos;dependentes de psicotrópicos;    

• Solidão e ansiedade, a doença do século!  Doenças Solidão e ansiedade, a doença do século!  Doenças Solidão e ansiedade, a doença do século!  Doenças Solidão e ansiedade, a doença do século!  Doenças 
psicossomáticas, asmas, insônia.psicossomáticas, asmas, insônia.psicossomáticas, asmas, insônia.psicossomáticas, asmas, insônia.    

• Salmos 50:15    InvocaInvocaInvocaInvoca----me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me no dia da angústia, eu te livrarei e tu 
me me me me glorificarásglorificarásglorificarásglorificarás....    

• Salmos 91:15 Ele me invocará e eu responderei; estarei com ele Ele me invocará e eu responderei; estarei com ele Ele me invocará e eu responderei; estarei com ele Ele me invocará e eu responderei; estarei com ele 
na angústia; na angústia; na angústia; na angústia; livrálivrálivrálivrá----lolololo----eieieiei    e o glorificarei.e o glorificarei.e o glorificarei.e o glorificarei.    

    
PerseguiçãoPerseguiçãoPerseguiçãoPerseguição    

• Mateus 5:10-12    Bem aventBem aventBem aventBem aventurado quando vos injuriarem e urado quando vos injuriarem e urado quando vos injuriarem e urado quando vos injuriarem e 
perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por 
minha causa. Exultai e alegraiminha causa. Exultai e alegraiminha causa. Exultai e alegraiminha causa. Exultai e alegrai----vos pois grande é o vosso vos pois grande é o vosso vos pois grande é o vosso vos pois grande é o vosso 
galardão nos céus.galardão nos céus.galardão nos céus.galardão nos céus.    

• Isaias 54:17 Toda ferramenta preparada contra ti não Toda ferramenta preparada contra ti não Toda ferramenta preparada contra ti não Toda ferramenta preparada contra ti não 
prosperará, e toda prosperará, e toda prosperará, e toda prosperará, e toda língualíngualíngualíngua    que se levantaque se levantaque se levantaque se levantar contra ti em juízo, tu a r contra ti em juízo, tu a r contra ti em juízo, tu a r contra ti em juízo, tu a 
condenarás; porque esta é a herança dos servos do Senhor e a condenarás; porque esta é a herança dos servos do Senhor e a condenarás; porque esta é a herança dos servos do Senhor e a condenarás; porque esta é a herança dos servos do Senhor e a 
sua justiça que vem de mim, diz o Senhor.sua justiça que vem de mim, diz o Senhor.sua justiça que vem de mim, diz o Senhor.sua justiça que vem de mim, diz o Senhor.    



108 

 

• I Pedro    ––––    Somos bemSomos bemSomos bemSomos bem----aventurados quando sofremos pela causa aventurados quando sofremos pela causa aventurados quando sofremos pela causa aventurados quando sofremos pela causa 
do Senhor.do Senhor.do Senhor.do Senhor.    

• Neemias ––––    sofreu perseguição quando quis restaurar o temsofreu perseguição quando quis restaurar o temsofreu perseguição quando quis restaurar o temsofreu perseguição quando quis restaurar o templo plo plo plo 
do Senhor. Não descerei porque estou fazendo uma grande do Senhor. Não descerei porque estou fazendo uma grande do Senhor. Não descerei porque estou fazendo uma grande do Senhor. Não descerei porque estou fazendo uma grande 
obra.obra.obra.obra.    

• Daniel ––––    Não devemos nos curvar diante das estátuas de Não devemos nos curvar diante das estátuas de Não devemos nos curvar diante das estátuas de Não devemos nos curvar diante das estátuas de 
NabucodonosorNabucodonosorNabucodonosorNabucodonosor    com medo da fornalha;com medo da fornalha;com medo da fornalha;com medo da fornalha;    

• Genesis (Abraão) ----        Abençoarei aos que te abençoarem, e Abençoarei aos que te abençoarem, e Abençoarei aos que te abençoarem, e Abençoarei aos que te abençoarem, e 
amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem.amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem.amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem.amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem.    

    
FomeFomeFomeFome    e nudeze nudeze nudeze nudez    

• Milhões de brasileiros vivendo na estrema miséria.Milhões de brasileiros vivendo na estrema miséria.Milhões de brasileiros vivendo na estrema miséria.Milhões de brasileiros vivendo na estrema miséria.    
• Mateus    ––––    Nem só de pão viverá o homem...Nem só de pão viverá o homem...Nem só de pão viverá o homem...Nem só de pão viverá o homem...    
• Mateus ––––    Porque andais ansiosos pelo que haveis de comer e Porque andais ansiosos pelo que haveis de comer e Porque andais ansiosos pelo que haveis de comer e Porque andais ansiosos pelo que haveis de comer e 

pelo que haveis de vestir. Olhai as aves dos céus e os lírios do pelo que haveis de vestir. Olhai as aves dos céus e os lírios do pelo que haveis de vestir. Olhai as aves dos céus e os lírios do pelo que haveis de vestir. Olhai as aves dos céus e os lírios do 
campo.campo.campo.campo.    

 
O nosso Deus é o Deus da providência....    

• Salmos    ––––    Tu levantarás a tua voz e aniquilarás a força do Tu levantarás a tua voz e aniquilarás a força do Tu levantarás a tua voz e aniquilarás a força do Tu levantarás a tua voz e aniquilarás a força do 
valente.valente.valente.valente.    

• Salmos    ––––    Nunca vi um justo desamparado e sua descendência Nunca vi um justo desamparado e sua descendência Nunca vi um justo desamparado e sua descendência Nunca vi um justo desamparado e sua descendência 
mendigar o pão;mendigar o pão;mendigar o pão;mendigar o pão;    

• Reis    ––––    Elias foi informado que haveria fome, mas foi alimentado Elias foi informado que haveria fome, mas foi alimentado Elias foi informado que haveria fome, mas foi alimentado Elias foi informado que haveria fome, mas foi alimentado 
por um corvo que lhe trazia pão e cpor um corvo que lhe trazia pão e cpor um corvo que lhe trazia pão e cpor um corvo que lhe trazia pão e carne;arne;arne;arne;    

• Apocalipse ––––    a Igreja de a Igreja de a Igreja de a Igreja de LaodicéiaLaodicéiaLaodicéiaLaodicéia....    
 
Perigo e a espada 

• Ondas de violência urbana (assaltos, Ondas de violência urbana (assaltos, Ondas de violência urbana (assaltos, Ondas de violência urbana (assaltos, sequestrossequestrossequestrossequestros, homicídios , homicídios , homicídios , homicídios 
etc.etc.etc.etc.))))....    

• O terrorismo de nossa época.O terrorismo de nossa época.O terrorismo de nossa época.O terrorismo de nossa época.    
• Apocalipse ––––    O cavalo vermelho;O cavalo vermelho;O cavalo vermelho;O cavalo vermelho;    
• Salmos 91    ––––    Mil cairão ao teu lado e 10 mil a tua direita, mas tu Mil cairão ao teu lado e 10 mil a tua direita, mas tu Mil cairão ao teu lado e 10 mil a tua direita, mas tu Mil cairão ao teu lado e 10 mil a tua direita, mas tu 

não serás atingido;não serás atingido;não serás atingido;não serás atingido;    
    

Conclusão 
• Desarmando o valente; Desarmando o valente; Desarmando o valente; Desarmando o valente; DesmascarandoDesmascarandoDesmascarandoDesmascarando    o Diabo;o Diabo;o Diabo;o Diabo;    
• Promessa Promessa Promessa Promessa ––––    em todas essas coisas somos mais do que em todas essas coisas somos mais do que em todas essas coisas somos mais do que em todas essas coisas somos mais do que 

vencedores.vencedores.vencedores.vencedores.    
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Lição 40Lição 40Lição 40Lição 40    
 

Sitiados pelo inimigoSitiados pelo inimigoSitiados pelo inimigoSitiados pelo inimigo!!!!    
    
Isaias 37:3 os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, rei de Israel: os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, rei de Israel: os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, rei de Israel: os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, rei de Israel: 
Este é dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha, porque Este é dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha, porque Este é dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha, porque Este é dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha, porque 
chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar àààà    luz.luz.luz.luz.    
    
A previsão dos dias maus  

• Efésios 5:15-16    Portanto vede prudentemente como andais, não Portanto vede prudentemente como andais, não Portanto vede prudentemente como andais, não Portanto vede prudentemente como andais, não 
como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os 
dias são maus....    

• Mateus 6:34b    Basta cada dia o seu próprio mau.Basta cada dia o seu próprio mau.Basta cada dia o seu próprio mau.Basta cada dia o seu próprio mau.    
• Dias intermináveis que parecem não Ter fim, em que somos Dias intermináveis que parecem não Ter fim, em que somos Dias intermináveis que parecem não Ter fim, em que somos Dias intermináveis que parecem não Ter fim, em que somos 

ameaçados pelas adversidades e peameaçados pelas adversidades e peameaçados pelas adversidades e peameaçados pelas adversidades e pela opressão de nossos la opressão de nossos la opressão de nossos la opressão de nossos 
inimigos.inimigos.inimigos.inimigos.    

• O dia mau na vida do Rei Ezequias – Isaias 36 e 37 
• Isaias 37:3 os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, rei de os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, rei de os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, rei de os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, rei de 

Israel: Este é dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha, Israel: Este é dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha, Israel: Este é dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha, Israel: Este é dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha, 
porque chegados são os filhos ao parto, e forporque chegados são os filhos ao parto, e forporque chegados são os filhos ao parto, e forporque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar ça não há para dar ça não há para dar ça não há para dar 
a luz.a luz.a luz.a luz.    

• Senaqueribe, rei da Assíria, tomou de assalto todas as cidades Senaqueribe, rei da Assíria, tomou de assalto todas as cidades Senaqueribe, rei da Assíria, tomou de assalto todas as cidades Senaqueribe, rei da Assíria, tomou de assalto todas as cidades 
fortificadas de Judá.fortificadas de Judá.fortificadas de Judá.fortificadas de Judá.    

• SenaqueribeSenaqueribeSenaqueribeSenaqueribe    envia o seu comandante Rabsaqueenvia o seu comandante Rabsaqueenvia o seu comandante Rabsaqueenvia o seu comandante Rabsaque    com um grande com um grande com um grande com um grande 
eeeexército, para ameaçar Ezequias,xército, para ameaçar Ezequias,xército, para ameaçar Ezequias,xército, para ameaçar Ezequias,    

    
As estratégias de luta de nosso inimigo 
Chega para nos intimidar 

• Rabsaque    chegou com um grande e poderosíssimo exército.chegou com um grande e poderosíssimo exército.chegou com um grande e poderosíssimo exército.chegou com um grande e poderosíssimo exército.    
• Rabsaque afirmava que invadiria Jerusalém, destruiria o templo, afirmava que invadiria Jerusalém, destruiria o templo, afirmava que invadiria Jerusalém, destruiria o templo, afirmava que invadiria Jerusalém, destruiria o templo, 

e mataria a todos ao e mataria a todos ao e mataria a todos ao e mataria a todos ao     
• Senaqueribe    mandou avisar a Ezequias, que o Rei de Israel seria mandou avisar a Ezequias, que o Rei de Israel seria mandou avisar a Ezequias, que o Rei de Israel seria mandou avisar a Ezequias, que o Rei de Israel seria 

incapaz de salvar Jerusalém de uma desincapaz de salvar Jerusalém de uma desincapaz de salvar Jerusalém de uma desincapaz de salvar Jerusalém de uma destruição truição truição truição totaltotaltotaltotal....    
• Muitas vezes SatanáMuitas vezes SatanáMuitas vezes SatanáMuitas vezes Satanássss    chegas para nos intimidar comchegas para nos intimidar comchegas para nos intimidar comchegas para nos intimidar com    ameaças ameaças ameaças ameaças 

de doenças, desânimo, de doenças, desânimo, de doenças, desânimo, de doenças, desânimo, para nos criar para nos criar para nos criar para nos criar medomedomedomedo    e angústia.e angústia.e angústia.e angústia.    
    
Chega para nos humilhar 

• Isaias 36:4    Que confiança é essa em que te estribas?Que confiança é essa em que te estribas?Que confiança é essa em que te estribas?Que confiança é essa em que te estribas?    
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• V5. Dizes possuir estratégia e força militar, mas Dizes possuir estratégia e força militar, mas Dizes possuir estratégia e força militar, mas Dizes possuir estratégia e força militar, mas proferes apenas proferes apenas proferes apenas proferes apenas 
palavras vãs.palavras vãs.palavras vãs.palavras vãs.    

• Em quem confias agora que contra mim te rebelas?Em quem confias agora que contra mim te rebelas?Em quem confias agora que contra mim te rebelas?Em quem confias agora que contra mim te rebelas?    
• Confias naquele bordão de cana quebrada que usastes no Egito?Confias naquele bordão de cana quebrada que usastes no Egito?Confias naquele bordão de cana quebrada que usastes no Egito?Confias naquele bordão de cana quebrada que usastes no Egito?    
• V12 Mas RabsaqueMas RabsaqueMas RabsaqueMas Rabsaque    disse: mandoudisse: mandoudisse: mandoudisse: mandou----me o meu Senhor só ao teu me o meu Senhor só ao teu me o meu Senhor só ao teu me o meu Senhor só ao teu 

senhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos qsenhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos qsenhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos qsenhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos que ue ue ue 
estão assentados sobre os muros: estão assentados sobre os muros: estão assentados sobre os muros: estão assentados sobre os muros: para que comam convosco 
as suas fezes, e bebam a sua urina.    

Chega para tentar. 
• Senaqueribe    manda oferecer a Ezequias rei de Israel, dois (2) mil manda oferecer a Ezequias rei de Israel, dois (2) mil manda oferecer a Ezequias rei de Israel, dois (2) mil manda oferecer a Ezequias rei de Israel, dois (2) mil 

cavalos em troca de reféns.cavalos em troca de reféns.cavalos em troca de reféns.cavalos em troca de reféns.    
A atitude do crente mediante as ameaças do inimigo 

• Se humilhar diante de Jeová, todo poderoso. 
• Isaias 37:1    Quando o Rei Ezequias ouviu que Senaqueribe viria Quando o Rei Ezequias ouviu que Senaqueribe viria Quando o Rei Ezequias ouviu que Senaqueribe viria Quando o Rei Ezequias ouviu que Senaqueribe viria 

para destruir o povo de Jerusalém, rasgou suas vestes, cobriupara destruir o povo de Jerusalém, rasgou suas vestes, cobriupara destruir o povo de Jerusalém, rasgou suas vestes, cobriupara destruir o povo de Jerusalém, rasgou suas vestes, cobriu----
se com pano de saco e entrou na casa do Senhor.se com pano de saco e entrou na casa do Senhor.se com pano de saco e entrou na casa do Senhor.se com pano de saco e entrou na casa do Senhor.    

 
Clamar ao Senhor no dia da angústia 

• Isaias 37:16-20    O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que 
habitas entre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos habitas entre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos habitas entre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos habitas entre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos 
da terra.  Inclina oh Senhor o teu ouvido, abre os teus olhos, ouve da terra.  Inclina oh Senhor o teu ouvido, abre os teus olhos, ouve da terra.  Inclina oh Senhor o teu ouvido, abre os teus olhos, ouve da terra.  Inclina oh Senhor o teu ouvido, abre os teus olhos, ouve 
as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontaas palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontaas palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontaas palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o r o r o r o 
Deus vivo. A verdade Senhor que, o Rei da Assíria, assolaram Deus vivo. A verdade Senhor que, o Rei da Assíria, assolaram Deus vivo. A verdade Senhor que, o Rei da Assíria, assolaram Deus vivo. A verdade Senhor que, o Rei da Assíria, assolaram 
todos os países e suas terras. Agora oh Senhor livratodos os países e suas terras. Agora oh Senhor livratodos os países e suas terras. Agora oh Senhor livratodos os países e suas terras. Agora oh Senhor livra----nos de suas nos de suas nos de suas nos de suas 
mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só o mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só o mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só o mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só o 
Senhor é Deus.Senhor é Deus.Senhor é Deus.Senhor é Deus.    

• Jeremias 33:3    Clama a mim e responderClama a mim e responderClama a mim e responderClama a mim e responder----tetetete----ei e anunciaei e anunciaei e anunciaei e anunciarrrr----tetetete----ei ei ei ei 
coisas grandes e firmes que não sabes.coisas grandes e firmes que não sabes.coisas grandes e firmes que não sabes.coisas grandes e firmes que não sabes.    

 
A resposta de Deus ante as ameaças do inimigo 

• Deus ouve o clamor de seu povo 
• Isaias 37:21 Assim diz o Senhor, o Rei de Israel. Ouvi filho meu a Assim diz o Senhor, o Rei de Israel. Ouvi filho meu a Assim diz o Senhor, o Rei de Israel. Ouvi filho meu a Assim diz o Senhor, o Rei de Israel. Ouvi filho meu a 

oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei 
ppppor amor de mim. E acerca do inimigo digo assim: Não corres or amor de mim. E acerca do inimigo digo assim: Não corres or amor de mim. E acerca do inimigo digo assim: Não corres or amor de mim. E acerca do inimigo digo assim: Não corres 
perigo, zomba dele oh Filha de Sião. Despreza e zomba dperigo, zomba dele oh Filha de Sião. Despreza e zomba dperigo, zomba dele oh Filha de Sião. Despreza e zomba dperigo, zomba dele oh Filha de Sião. Despreza e zomba dele ele ele ele 
enquanto ele foge. Não foi enquanto ele foge. Não foi enquanto ele foge. Não foi enquanto ele foge. Não foi contra ti que ele blasfemou ou contra ti que ele blasfemou ou contra ti que ele blasfemou ou contra ti que ele blasfemou ou 
levantou a sua levantou a sua levantou a sua levantou a sua arrogânciaarrogânciaarrogânciaarrogância, mas foi contra mim a quem afrontou., mas foi contra mim a quem afrontou., mas foi contra mim a quem afrontou., mas foi contra mim a quem afrontou. 

• Deus entra com providência em favor de seu povo 
• Isaias 37:29 Por causa do teu furor contra mim e porque a tua Por causa do teu furor contra mim e porque a tua Por causa do teu furor contra mim e porque a tua Por causa do teu furor contra mim e porque a tua 

arrogância subiu até meus ouvidos, porei um anzol no teu nariz, arrogância subiu até meus ouvidos, porei um anzol no teu nariz, arrogância subiu até meus ouvidos, porei um anzol no teu nariz, arrogância subiu até meus ouvidos, porei um anzol no teu nariz, 
e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde 
vistes.vistes.vistes.vistes.    
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• Deus vai ridicularizar e castigar todos aqueles que nos 
envergonharam 

• Isaias 37: 29 Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu 
freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por aondeaondeaondeaonde    
viestes.viestes.viestes.viestes.    

• Isaias 51:22-23 Assim diz o Senhor Jeová e teu Deus, que Assim diz o Senhor Jeová e teu Deus, que Assim diz o Senhor Jeová e teu Deus, que Assim diz o Senhor Jeová e teu Deus, que 
pleiteará a causa do seu povo. Eis que tomo da tua mão o cálice pleiteará a causa do seu povo. Eis que tomo da tua mão o cálice pleiteará a causa do seu povo. Eis que tomo da tua mão o cálice pleiteará a causa do seu povo. Eis que tomo da tua mão o cálice 
da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele 
beberás. Mas beberás. Mas beberás. Mas beberás. Mas pôpôpôpô----lolololo----eieieiei    nas mãos dos que te entristeceram, que nas mãos dos que te entristeceram, que nas mãos dos que te entristeceram, que nas mãos dos que te entristeceram, que 
dizem a tua alma: Abaixadizem a tua alma: Abaixadizem a tua alma: Abaixadizem a tua alma: Abaixa----tetetete    para que passemos sobre ti; e tu para que passemos sobre ti; e tu para que passemos sobre ti; e tu para que passemos sobre ti; e tu 
puseste as costas como chão e como caminho aos viapuseste as costas como chão e como caminho aos viapuseste as costas como chão e como caminho aos viapuseste as costas como chão e como caminho aos viajajajajantes.ntes.ntes.ntes.    

• I Cor. 15:15 Porque convém que reine até que haja posto os Porque convém que reine até que haja posto os Porque convém que reine até que haja posto os Porque convém que reine até que haja posto os 
inimigos debaixo de seus pés.inimigos debaixo de seus pés.inimigos debaixo de seus pés.inimigos debaixo de seus pés.    

• O Senhor expôs publicamente, principados e potestades.O Senhor expôs publicamente, principados e potestades.O Senhor expôs publicamente, principados e potestades.O Senhor expôs publicamente, principados e potestades.    
    
Deus destrói nossos adversários 

• Isaias 37:36 Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos 
assírios a 185 mil. Quando se levantaram pela manhã cedo, assírios a 185 mil. Quando se levantaram pela manhã cedo, assírios a 185 mil. Quando se levantaram pela manhã cedo, assírios a 185 mil. Quando se levantaram pela manhã cedo, 
todos eram cadáveres. E assim Senaqueribe rei da Assíria se todos eram cadáveres. E assim Senaqueribe rei da Assíria se todos eram cadáveres. E assim Senaqueribe rei da Assíria se todos eram cadáveres. E assim Senaqueribe rei da Assíria se 
retirou, e se foi, e voltou em Nínive.retirou, e se foi, e voltou em Nínive.retirou, e se foi, e voltou em Nínive.retirou, e se foi, e voltou em Nínive. 
 

Deus recompensa com bênçãos ao seu povo que sofre perseguições 
• Isaias 37:30 E isto te será por sinal, oh Ezequias: Este ano se E isto te será por sinal, oh Ezequias: Este ano se E isto te será por sinal, oh Ezequias: Este ano se E isto te será por sinal, oh Ezequias: Este ano se 

comerá o que comerá o que comerá o que comerá o que espontaneamenteespontaneamenteespontaneamenteespontaneamente    nascer, e no segundo ano o que nascer, e no segundo ano o que nascer, e no segundo ano o que nascer, e no segundo ano o que 
daí proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas daí proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas daí proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas daí proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas 
e comei os seus fre comei os seus fre comei os seus fre comei os seus frutos.utos.utos.utos. 
 

Conclusão: 
• Deus sabe de tuas lutas;Deus sabe de tuas lutas;Deus sabe de tuas lutas;Deus sabe de tuas lutas;    
• HumilhaHumilhaHumilhaHumilha----tetetete    diante do Senhor;diante do Senhor;diante do Senhor;diante do Senhor;    
• Deus ouve o teu clamor;Deus ouve o teu clamor;Deus ouve o teu clamor;Deus ouve o teu clamor;    
• Deus entra com providencia em teu favor.Deus entra com providencia em teu favor.Deus entra com providencia em teu favor.Deus entra com providencia em teu favor.    
• Deus Deus Deus Deus destróidestróidestróidestrói    os teus adversários;os teus adversários;os teus adversários;os teus adversários;    
• Deus providencia múltiplas Deus providencia múltiplas Deus providencia múltiplas Deus providencia múltiplas bênçãosbênçãosbênçãosbênçãos    em teu favor.em teu favor.em teu favor.em teu favor.    
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Lição 41Lição 41Lição 41Lição 41    
    

AnulandoAnulandoAnulandoAnulando    as Maldiçõesas Maldiçõesas Maldiçõesas Maldições    
 
Conceito, origem e evolução histórica da Maldição 
O agente do Mal 
O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no malignomalignomalignomaligno;;;;    
Apocalipse 12:12    Ai dos que habitam na terra e no mar,Ai dos que habitam na terra e no mar,Ai dos que habitam na terra e no mar,Ai dos que habitam na terra e no mar,    porque o porque o porque o porque o 
Diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco Diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco Diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco Diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco 
tempo.tempo.tempo.tempo.    
II Cor. 4:4    O deus deste século.O deus deste século.O deus deste século.O deus deste século.    
    
Fatores relacionados com a maldição    

• Herança – Pecados dos antepassados; consagrações a Pecados dos antepassados; consagrações a Pecados dos antepassados; consagrações a Pecados dos antepassados; consagrações a 
SatanáSatanáSatanáSatanássss; Aceitação dos ancestrais de maldições sobre a vida de ; Aceitação dos ancestrais de maldições sobre a vida de ; Aceitação dos ancestrais de maldições sobre a vida de ; Aceitação dos ancestrais de maldições sobre a vida de 
seus seus seus seus descendentesdescendentesdescendentesdescendentes; permanência no pecado de antepassados;; permanência no pecado de antepassados;; permanência no pecado de antepassados;; permanência no pecado de antepassados;    

• Envolvimento com coisas impuras e profanas - Manter em casa Manter em casa Manter em casa Manter em casa 
objetos amaldiçoados; manusear coisas profanas; da honra a objetos amaldiçoados; manusear coisas profanas; da honra a objetos amaldiçoados; manusear coisas profanas; da honra a objetos amaldiçoados; manusear coisas profanas; da honra a 
entidades demoníacas; seguir a moda ditada por demônios;entidades demoníacas; seguir a moda ditada por demônios;entidades demoníacas; seguir a moda ditada por demônios;entidades demoníacas; seguir a moda ditada por demônios;    

    
• Violação de direitos territoriais –    Invadir o terreno de SatanáInvadir o terreno de SatanáInvadir o terreno de SatanáInvadir o terreno de Satanássss; Ir ; Ir ; Ir ; Ir 

guerrear contra Satanáguerrear contra Satanáguerrear contra Satanáguerrear contra Satanássss    sem Ter recebido ordens específicas a sem Ter recebido ordens específicas a sem Ter recebido ordens específicas a sem Ter recebido ordens específicas a 
respeito, dadas por Deus; Viver numa terra impura e respeito, dadas por Deus; Viver numa terra impura e respeito, dadas por Deus; Viver numa terra impura e respeito, dadas por Deus; Viver numa terra impura e 
amaldiçoada; viver numa casa impura ou amaldiçoada;amaldiçoada; viver numa casa impura ou amaldiçoada;amaldiçoada; viver numa casa impura ou amaldiçoada;amaldiçoada; viver numa casa impura ou amaldiçoada;    

    
• Ter realizado rituais demoníacos –    através de desenhos através de desenhos através de desenhos através de desenhos 

ocultistas; através da esfera espiritual diretamente; peloocultistas; através da esfera espiritual diretamente; peloocultistas; através da esfera espiritual diretamente; peloocultistas; através da esfera espiritual diretamente; pelo    uso de uso de uso de uso de 
objetos pessoais; por se deobjetos pessoais; por se deobjetos pessoais; por se deobjetos pessoais; por se deixar prender a animais e a bichixar prender a animais e a bichixar prender a animais e a bichixar prender a animais e a bichinhos inhos inhos inhos 
de estimação; por meio de presentes amaldiçoados recebidos.de estimação; por meio de presentes amaldiçoados recebidos.de estimação; por meio de presentes amaldiçoados recebidos.de estimação; por meio de presentes amaldiçoados recebidos.    

    
• Diferentes situações e ações:- Por ridicularizar SatanáPor ridicularizar SatanáPor ridicularizar SatanáPor ridicularizar Satanássss, Por Ter Por Ter Por Ter Por Ter 

tomado alimentos sacrificados a ídolos; Ter alimentado ódtomado alimentos sacrificados a ídolos; Ter alimentado ódtomado alimentos sacrificados a ídolos; Ter alimentado ódtomado alimentos sacrificados a ídolos; Ter alimentado ódio, io, io, io, 
ciúmes e palavras mal proferidas; circunstancias além do nosso ciúmes e palavras mal proferidas; circunstancias além do nosso ciúmes e palavras mal proferidas; circunstancias além do nosso ciúmes e palavras mal proferidas; circunstancias além do nosso 
controle; quebra de votos feitos a Deus.controle; quebra de votos feitos a Deus.controle; quebra de votos feitos a Deus.controle; quebra de votos feitos a Deus.    

 
• A Obra sinistra dos anjos Maus 
• Quem são os anjos maus? II Pedro 2:4    Porque se Deus não Porque se Deus não Porque se Deus não Porque se Deus não 

perdoou aos anjos que pecaram, mas havendoperdoou aos anjos que pecaram, mas havendoperdoou aos anjos que pecaram, mas havendoperdoou aos anjos que pecaram, mas havendo----os lançado no os lançado no os lançado no os lançado no 
infinfinfinferno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados erno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados erno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados erno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados 
para o juízo.para o juízo.para o juízo.para o juízo.    
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A Missão diabólicaA Missão diabólicaA Missão diabólicaA Missão diabólica    
João 10:10 Porque o Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.João 10:10 Porque o Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.João 10:10 Porque o Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.João 10:10 Porque o Diabo vem senão para matar, roubar e destruir.    
    
A prática do pecado dá argumentos para o diabo destruir uma vida. 
 
A hierarquia diabólica 
Efésios 6:12    Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, 
mas sim contra principados e potestades, contra os mas sim contra principados e potestades, contra os mas sim contra principados e potestades, contra os mas sim contra principados e potestades, contra os príncipespríncipespríncipespríncipes    das das das das 
trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos 
lugares celestiais.lugares celestiais.lugares celestiais.lugares celestiais.    

• Principados – são os são os são os são os príncipespríncipespríncipespríncipes    do mal que exercem liderança do mal que exercem liderança do mal que exercem liderança do mal que exercem liderança 
sobre as potestadessobre as potestadessobre as potestadessobre as potestades    

• Potestades –    são demônios maiores que detém poder de são demônios maiores que detém poder de são demônios maiores que detém poder de são demônios maiores que detém poder de 
destruição e que ocupam territórios estratégicos no planeta;destruição e que ocupam territórios estratégicos no planeta;destruição e que ocupam territórios estratégicos no planeta;destruição e que ocupam territórios estratégicos no planeta;    

• Hostes –    são demônios menores que obedecem ordem das são demônios menores que obedecem ordem das são demônios menores que obedecem ordem das são demônios menores que obedecem ordem das 
potestpotestpotestpotestades, para oprimir, atormentar ades, para oprimir, atormentar ades, para oprimir, atormentar ades, para oprimir, atormentar e e e e possuir.possuir.possuir.possuir.    

 
Qual a quantidade dos demônios? 

• Marcos 5:9 E perguntouMarcos 5:9 E perguntouMarcos 5:9 E perguntouMarcos 5:9 E perguntou----lhe: qual o teu nome? E lhe respondeu: lhe: qual o teu nome? E lhe respondeu: lhe: qual o teu nome? E lhe respondeu: lhe: qual o teu nome? E lhe respondeu: 
Legião, pois somos muitos.Legião, pois somos muitos.Legião, pois somos muitos.Legião, pois somos muitos.    

    
Características do Diabo 

• O Enganador    ––––    Apocalipse 12:9 E foi precipitado o dragão a Apocalipse 12:9 E foi precipitado o dragão a Apocalipse 12:9 E foi precipitado o dragão a Apocalipse 12:9 E foi precipitado o dragão a 
antiga serpente chamada o Diabo, e Satanantiga serpente chamada o Diabo, e Satanantiga serpente chamada o Diabo, e Satanantiga serpente chamada o Diabo, e Satanáááássss, que engana todo o , que engana todo o , que engana todo o , que engana todo o 
mundo.mundo.mundo.mundo.    

• O tentador, Pai da mentira; O deus deste século; O , Pai da mentira; O deus deste século; O , Pai da mentira; O deus deste século; O , Pai da mentira; O deus deste século; O príncipepríncipepríncipepríncipe    da da da da 
potestade do ar; O devorador; O que arma cilada; O que brama potestade do ar; O devorador; O que arma cilada; O que brama potestade do ar; O devorador; O que arma cilada; O que brama potestade do ar; O devorador; O que arma cilada; O que brama 
como leão, procurando como leão, procurando como leão, procurando como leão, procurando alguémalguémalguémalguém    para tragar; O opressor; O para tragar; O opressor; O para tragar; O opressor; O para tragar; O opressor; O 
possuidor.  Astuto que arma ciladas.possuidor.  Astuto que arma ciladas.possuidor.  Astuto que arma ciladas.possuidor.  Astuto que arma ciladas.    

 
Os territórios dos demônios: 

• Os terreiros de macumba; As mesas brancas; As cachoeiras; Os Os terreiros de macumba; As mesas brancas; As cachoeiras; Os Os terreiros de macumba; As mesas brancas; As cachoeiras; Os Os terreiros de macumba; As mesas brancas; As cachoeiras; Os 
objetos consagrados aos demônios; As encruzilhadas; Os objetos consagrados aos demônios; As encruzilhadas; Os objetos consagrados aos demônios; As encruzilhadas; Os objetos consagrados aos demônios; As encruzilhadas; Os 
centros espíritas; Os presídios; Os cemitérios; Os motéis e casas centros espíritas; Os presídios; Os cemitérios; Os motéis e casas centros espíritas; Os presídios; Os cemitérios; Os motéis e casas centros espíritas; Os presídios; Os cemitérios; Os motéis e casas 
de prostituição; As bocas de fumo; Os locais em que sãde prostituição; As bocas de fumo; Os locais em que sãde prostituição; As bocas de fumo; Os locais em que sãde prostituição; As bocas de fumo; Os locais em que são o o o 
oferecidos oferendas; Nos inferninhos e bailes.oferecidos oferendas; Nos inferninhos e bailes.oferecidos oferendas; Nos inferninhos e bailes.oferecidos oferendas; Nos inferninhos e bailes.    

    
Os mitos Satânicos 

• Pactos Diabólicos; Pactos Diabólicos; Pactos Diabólicos; Pactos Diabólicos;     
• ObjObjObjObjetos oferecidos aos demônios; etos oferecidos aos demônios; etos oferecidos aos demônios; etos oferecidos aos demônios;     
• Sacrifícios de crianças;Sacrifícios de crianças;Sacrifícios de crianças;Sacrifícios de crianças;    
• Oferendas em encruzilhadas; Oferendas em encruzilhadas; Oferendas em encruzilhadas; Oferendas em encruzilhadas;     
• Feitiçaria; Feitiçaria; Feitiçaria; Feitiçaria; Animais.Animais.Animais.Animais.    
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A tipologia demoníaca 

• Os espíritos familiares;Os espíritos familiares;Os espíritos familiares;Os espíritos familiares;    
• EspíritosEspíritosEspíritosEspíritos    de enfermidade;de enfermidade;de enfermidade;de enfermidade;    
• Espíritos de perturbação;Espíritos de perturbação;Espíritos de perturbação;Espíritos de perturbação;    
• Pomba gíria Pomba gíria Pomba gíria Pomba gíria ––––    que eque eque eque escraviza sexualmente as pessoas;scraviza sexualmente as pessoas;scraviza sexualmente as pessoas;scraviza sexualmente as pessoas;        
• Maria Maria Maria Maria molambomolambomolambomolambo    ––––    que leva que leva que leva que leva às pessoas a miséria;às pessoas a miséria;às pessoas a miséria;às pessoas a miséria;    
• Espírito de destruição Espírito de destruição Espírito de destruição Espírito de destruição ––––    que provoca acidentes, que provoca acidentes, que provoca acidentes, que provoca acidentes, incêndiosincêndiosincêndiosincêndios, e , e , e , e 

desastres;desastres;desastres;desastres;    
• Espírito da morte,Espírito da morte,Espírito da morte,Espírito da morte,    Espírito Tranca Rua.Espírito Tranca Rua.Espírito Tranca Rua.Espírito Tranca Rua.    

    
Atitudes comportamentais que dão legalidade ao diabo:Atitudes comportamentais que dão legalidade ao diabo:Atitudes comportamentais que dão legalidade ao diabo:Atitudes comportamentais que dão legalidade ao diabo:    

• Conservar ódio no coração; Conservar ódio no coração; Conservar ódio no coração; Conservar ódio no coração;     
• Prática de homossexualidade; Prática de homossexualidade; Prática de homossexualidade; Prática de homossexualidade;     
• Prática de Lesbianismo; Prática de Lesbianismo; Prática de Lesbianismo; Prática de Lesbianismo;     
• MaMaMaManter vínculos com prostitutas; nter vínculos com prostitutas; nter vínculos com prostitutas; nter vínculos com prostitutas;     
• SustSustSustSustentar a infidelidade conjugal; entar a infidelidade conjugal; entar a infidelidade conjugal; entar a infidelidade conjugal;     
• Praticar sexo anal, Praticar sexo anal, Praticar sexo anal, Praticar sexo anal,     
• PraticarPraticarPraticarPraticar    o sexo oral; o sexo oral; o sexo oral; o sexo oral;     
• Masturbação; Masturbação; Masturbação; Masturbação;     
• Praticar sexo com animais; Praticar sexo com animais; Praticar sexo com animais; Praticar sexo com animais;     
• Assistir a filmes pornográficos; Assistir a filmes pornográficos; Assistir a filmes pornográficos; Assistir a filmes pornográficos;     
• Roubar, mentir, fumar maconha, Roubar, mentir, fumar maconha, Roubar, mentir, fumar maconha, Roubar, mentir, fumar maconha,     
• CocaínaCocaínaCocaínaCocaína, enganar, mentir, , enganar, mentir, , enganar, mentir, , enganar, mentir,     
• ManterManterManterManter    maus pensamentos.maus pensamentos.maus pensamentos.maus pensamentos.    

    
Como anular uma MaldiçãoComo anular uma MaldiçãoComo anular uma MaldiçãoComo anular uma Maldição    

• Entregue a sua vida a Jesus, e , e , e , e o aceite como seu único e 
suficiente salvador, e como o único que pode apagar todas as , e como o único que pode apagar todas as , e como o único que pode apagar todas as , e como o único que pode apagar todas as 
maldições de sua vida.maldições de sua vida.maldições de sua vida.maldições de sua vida.    

• Reconheça o seu pecado    e o pecado de seus antepassados que e o pecado de seus antepassados que e o pecado de seus antepassados que e o pecado de seus antepassados que 
tenham dado legalidade ao Diabo para trazer maldição em sua tenham dado legalidade ao Diabo para trazer maldição em sua tenham dado legalidade ao Diabo para trazer maldição em sua tenham dado legalidade ao Diabo para trazer maldição em sua 
vida. Confesse a Deus e arrependavida. Confesse a Deus e arrependavida. Confesse a Deus e arrependavida. Confesse a Deus e arrependa----se deles, pedindo o perdão e se deles, pedindo o perdão e se deles, pedindo o perdão e se deles, pedindo o perdão e 
a purificação. Afastaa purificação. Afastaa purificação. Afastaa purificação. Afasta----se daquele pecado e das coisas que se daquele pecado e das coisas que se daquele pecado e das coisas que se daquele pecado e das coisas que 
desagradam a Deus. Mude a sua vida!desagradam a Deus. Mude a sua vida!desagradam a Deus. Mude a sua vida!desagradam a Deus. Mude a sua vida!    

• Ordene a quaisquer demônios    que tenham que tenham que tenham que tenham vindo para sua vida vindo para sua vida vindo para sua vida vindo para sua vida 
por meio daqueles pecados e que saiam imediatamente, em O por meio daqueles pecados e que saiam imediatamente, em O por meio daqueles pecados e que saiam imediatamente, em O por meio daqueles pecados e que saiam imediatamente, em O 
Nome de Jesus.Nome de Jesus.Nome de Jesus.Nome de Jesus.    

    
Atos proféticos para se anular uma maldiçãoAtos proféticos para se anular uma maldiçãoAtos proféticos para se anular uma maldiçãoAtos proféticos para se anular uma maldição    

• Em O Nome de Jesus Cristo Em O Nome de Jesus Cristo Em O Nome de Jesus Cristo Em O Nome de Jesus Cristo eu tomo autoridade sobre as eu tomo autoridade sobre as eu tomo autoridade sobre as eu tomo autoridade sobre as 
maldições em minha vida, e omaldições em minha vida, e omaldições em minha vida, e omaldições em minha vida, e ordeno que sejam quebradas agora;rdeno que sejam quebradas agora;rdeno que sejam quebradas agora;rdeno que sejam quebradas agora;    
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• Em O Nome de Jesus Cristo, ordeno que todos os demônios Em O Nome de Jesus Cristo, ordeno que todos os demônios Em O Nome de Jesus Cristo, ordeno que todos os demônios Em O Nome de Jesus Cristo, ordeno que todos os demônios 
relacionados com esta maldição, que saiam da minha vida relacionados com esta maldição, que saiam da minha vida relacionados com esta maldição, que saiam da minha vida relacionados com esta maldição, que saiam da minha vida 
agora.agora.agora.agora.    
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Lição 42Lição 42Lição 42Lição 42    
    

O pecado da Luxúria e da VaidadeO pecado da Luxúria e da VaidadeO pecado da Luxúria e da VaidadeO pecado da Luxúria e da Vaidade    
    
A Origem do pecado da Luxúria e da Vaidade 

• Ezequiel 28:12-14    ––––    Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor JeováJeováJeováJeová: Tu és o aferidor : Tu és o aferidor : Tu és o aferidor : Tu és o aferidor 
da medida, cheio deda medida, cheio deda medida, cheio deda medida, cheio de    sabedoria e sabedoria e sabedoria e sabedoria e prefeitoprefeitoprefeitoprefeito    em formosura. em formosura. em formosura. em formosura. EstavaEstavaEstavaEstava    
no Éden, jardim de Deus; toda a pedra preciosa era a tua no Éden, jardim de Deus; toda a pedra preciosa era a tua no Éden, jardim de Deus; toda a pedra preciosa era a tua no Éden, jardim de Deus; toda a pedra preciosa era a tua 
cobertura... cobertura... cobertura... cobertura... AAAA    obra dos teus tambores e dos teus pífaobra dos teus tambores e dos teus pífaobra dos teus tambores e dos teus pífaobra dos teus tambores e dos teus pífaros estava ros estava ros estava ros estava 
em ti; no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras em ti; no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras em ti; no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras em ti; no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras 
Querubim ungido para Querubim ungido para Querubim ungido para Querubim ungido para proteger, e te estabelecestes; proteger, e te estabelecestes; proteger, e te estabelecestes; proteger, e te estabelecestes; no meio no meio no meio no meio 
das pedras afogueadas andavas.das pedras afogueadas andavas.das pedras afogueadas andavas.das pedras afogueadas andavas.    

• Isaias 14-13-14    ––––    E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, 
acima das estrelas de Deus exacima das estrelas de Deus exacima das estrelas de Deus exacima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da altarei o meu trono, e no monte da altarei o meu trono, e no monte da altarei o meu trono, e no monte da 
congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. 
Subirei acimadas mais altas nuvens e serei semelhante ao Subirei acimadas mais altas nuvens e serei semelhante ao Subirei acimadas mais altas nuvens e serei semelhante ao Subirei acimadas mais altas nuvens e serei semelhante ao 
Altíssimo.Altíssimo.Altíssimo.Altíssimo.    

• Isaias 14:12    ––––    Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da 
alva! Como foste lançado por terra. Tu que debilita as nações.alva! Como foste lançado por terra. Tu que debilita as nações.alva! Como foste lançado por terra. Tu que debilita as nações.alva! Como foste lançado por terra. Tu que debilita as nações.    

• João 10:10    Porque o Ladrão vem senão para matar, roubar e Porque o Ladrão vem senão para matar, roubar e Porque o Ladrão vem senão para matar, roubar e Porque o Ladrão vem senão para matar, roubar e 
destruir.destruir.destruir.destruir.    

    
Filosofia de Salomão 
Eclesiastes 1:14 Atentei para as obras que se Eclesiastes 1:14 Atentei para as obras que se Eclesiastes 1:14 Atentei para as obras que se Eclesiastes 1:14 Atentei para as obras que se fazem debaixo do sol, e fazem debaixo do sol, e fazem debaixo do sol, e fazem debaixo do sol, e 
eis que tudo era vaidade e aflição de espírito.eis que tudo era vaidade e aflição de espírito.eis que tudo era vaidade e aflição de espírito.eis que tudo era vaidade e aflição de espírito.    
    
O Mancebo de qualidade 

• Olhai os lírios. Mateus 6:28Mateus 6:28Mateus 6:28Mateus 6:28    
• O estilo de vida dos discípulos. Lucas 9:3Lucas 9:3Lucas 9:3Lucas 9:3    
• A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém (num burrinho); 
• Bem aventurado os mansos (Mateu(Mateu(Mateu(Mateus 5:5);s 5:5);s 5:5);s 5:5);    
• Porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão (Isaias);(Isaias);(Isaias);(Isaias);    
• A prioridade ––––    Lucas 12:31 Buscai antes o Reino de Deus e a Lucas 12:31 Buscai antes o Reino de Deus e a Lucas 12:31 Buscai antes o Reino de Deus e a Lucas 12:31 Buscai antes o Reino de Deus e a 

sua Justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas;sua Justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas;sua Justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas;sua Justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas;    
• Não ajunteis tesouro na terra onde a ferrugem consome e onde 

os ladrões minam e roubam. Mateus 6:19.Mateus 6:19.Mateus 6:19.Mateus 6:19.    
• Mateus 6:21 Onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso Onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso Onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso Onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso 

coração.coração.coração.coração.    
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Lições 43Lições 43Lições 43Lições 43    
    

Armas Espirituais paraArmas Espirituais paraArmas Espirituais paraArmas Espirituais para    
SSSSe vencer as Tentaçõese vencer as Tentaçõese vencer as Tentaçõese vencer as Tentações    

 
Mateus 6:13 Não nos deixe cair em tentação, mas livraNão nos deixe cair em tentação, mas livraNão nos deixe cair em tentação, mas livraNão nos deixe cair em tentação, mas livra----nos do mal.nos do mal.nos do mal.nos do mal.    
    
Conceito de Tentação 
Um Um Um Um estímulo impulsionado para determinada ação comportamental estímulo impulsionado para determinada ação comportamental estímulo impulsionado para determinada ação comportamental estímulo impulsionado para determinada ação comportamental 
com características do mal.com características do mal.com características do mal.com características do mal.    
    
Origem das Tentações 

• Instinto Biológico Instinto Biológico Instinto Biológico Instinto Biológico     
• Tentações Diabólicas.Tentações Diabólicas.Tentações Diabólicas.Tentações Diabólicas.    
• Estimulações Externas.Estimulações Externas.Estimulações Externas.Estimulações Externas.    

    
Ilustração: A luta entre a carne e o espírito. 
    
O Agente Tentador 

• I Pedro 5:8 SedSedSedSede sóbriose sóbriose sóbriose sóbrios, vigiais, vigiais, vigiais, vigiais, o Diabo vosso adversário anda , o Diabo vosso adversário anda , o Diabo vosso adversário anda , o Diabo vosso adversário anda 
em derredor bramando como leão, buscando a quem possa em derredor bramando como leão, buscando a quem possa em derredor bramando como leão, buscando a quem possa em derredor bramando como leão, buscando a quem possa 
tragar.tragar.tragar.tragar.    

• A queda do homem no Éden;    
• A tentação de Jesus.    
• Efésios 6:11 – RevestiRevestiRevestiRevesti----vos de toda armadura de Deus para que vos de toda armadura de Deus para que vos de toda armadura de Deus para que vos de toda armadura de Deus para que 

possais resistir contra as astutas cpossais resistir contra as astutas cpossais resistir contra as astutas cpossais resistir contra as astutas ciladas do Diabo.iladas do Diabo.iladas do Diabo.iladas do Diabo.    
 
Áreas visadas pelo Tentador 

• Impulsos Instintivos – Fome; Sede; Sono; Agressividade; Sexo; Fome; Sede; Sono; Agressividade; Sexo; Fome; Sede; Sono; Agressividade; Sexo; Fome; Sede; Sono; Agressividade; Sexo; 
Poder; Riquezas; Prazer; Autoridade; Poder; Ostentação; Luxúria; Poder; Riquezas; Prazer; Autoridade; Poder; Ostentação; Luxúria; Poder; Riquezas; Prazer; Autoridade; Poder; Ostentação; Luxúria; Poder; Riquezas; Prazer; Autoridade; Poder; Ostentação; Luxúria; 
Grandeza;Grandeza;Grandeza;Grandeza;    Arrogância etc.Arrogância etc.Arrogância etc.Arrogância etc.    

• Frutos da Carne – Gálatas 5:19-21 As obras da carne são As obras da carne são As obras da carne são As obras da carne são 
conhecidas, as quais são: prostituição, lascívia, idolatria, conhecidas, as quais são: prostituição, lascívia, idolatria, conhecidas, as quais são: prostituição, lascívia, idolatria, conhecidas, as quais são: prostituição, lascívia, idolatria, 
feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, 
facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes.facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes.facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes.facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes.    

• Condutas Antissociais – agressão, roubo, mentira, drogas, agressão, roubo, mentira, drogas, agressão, roubo, mentira, drogas, agressão, roubo, mentira, drogas, 
condutas cocondutas cocondutas cocondutas contra as normas, homicídio, vandalismo.ntra as normas, homicídio, vandalismo.ntra as normas, homicídio, vandalismo.ntra as normas, homicídio, vandalismo.    

 
Armas Espirituais para vencer a Tentação 
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• Resistindo ao Tentador - Tiago 4:7 – Resisti ao Diabo e ele Resisti ao Diabo e ele Resisti ao Diabo e ele Resisti ao Diabo e ele 
fugirá de vós;fugirá de vós;fugirá de vós;fugirá de vós;    

• Vigiando e Orando – Vigiai e orai para não cairdes em tentação;Vigiai e orai para não cairdes em tentação;Vigiai e orai para não cairdes em tentação;Vigiai e orai para não cairdes em tentação; 
• Pedindo ajuda ao Pai – Mateus 6:13 Não nos deixe cair em Não nos deixe cair em Não nos deixe cair em Não nos deixe cair em 

tentação, mas livratentação, mas livratentação, mas livratentação, mas livra----nos do mal.nos do mal.nos do mal.nos do mal. 
• Sendo cheios do Espírito Santo 
• Se aperfeiçoaSe aperfeiçoaSe aperfeiçoaSe aperfeiçoadodododo    em nossas fraquezas;em nossas fraquezas;em nossas fraquezas;em nossas fraquezas;    
• Intercede por nós com gemidos Intercede por nós com gemidos Intercede por nós com gemidos Intercede por nós com gemidos inexprimíveisinexprimíveisinexprimíveisinexprimíveis;;;;    
• Nos ajuda a vencer as tentações;Nos ajuda a vencer as tentações;Nos ajuda a vencer as tentações;Nos ajuda a vencer as tentações;    
• LivraLivraLivraLivra----nosnosnosnos    do mal;do mal;do mal;do mal;    
• DáDáDáDá----nosnosnosnos    o Dom do Discernimento;o Dom do Discernimento;o Dom do Discernimento;o Dom do Discernimento;    
• ConcedeConcedeConcedeConcede----nosnosnosnos    o fruto do Domínio Próprio.o fruto do Domínio Próprio.o fruto do Domínio Próprio.o fruto do Domínio Próprio.    

 
 
A Unção de Ousadia para derrubar os gigantes que nos afrontam! 
I Samuel 17I Samuel 17I Samuel 17I Samuel 17    
    
O confronto entre os israelitas e os Filisteus 

• As tropas dos Filisteus se reuniram em Socó;As tropas dos Filisteus se reuniram em Socó;As tropas dos Filisteus se reuniram em Socó;As tropas dos Filisteus se reuniram em Socó;    
• Os Israelitas no Vale de Ela.Os Israelitas no Vale de Ela.Os Israelitas no Vale de Ela.Os Israelitas no Vale de Ela.    

    
O gigante filisteu Golias 

• Um guerreiro de 3 metros de altura;Um guerreiro de 3 metros de altura;Um guerreiro de 3 metros de altura;Um guerreiro de 3 metros de altura;    
• Treinado para a guerra desde a mais tenra idade;Treinado para a guerra desde a mais tenra idade;Treinado para a guerra desde a mais tenra idade;Treinado para a guerra desde a mais tenra idade;    
• Um capacete de bronze; Couraça escameada de bronze; grevas Um capacete de bronze; Couraça escameada de bronze; grevas Um capacete de bronze; Couraça escameada de bronze; grevas Um capacete de bronze; Couraça escameada de bronze; grevas 

de bronze nas pernas; dardo de bronze entre os ombros; aste de de bronze nas pernas; dardo de bronze entre os ombros; aste de de bronze nas pernas; dardo de bronze entre os ombros; aste de de bronze nas pernas; dardo de bronze entre os ombros; aste de 
lança de ferro.lança de ferro.lança de ferro.lança de ferro.    

• Um guerreiro imbatível.Um guerreiro imbatível.Um guerreiro imbatível.Um guerreiro imbatível.    
    
Um desafio 

• Não tem homem em Israel?Não tem homem em Israel?Não tem homem em Israel?Não tem homem em Israel?    
• Quem vencer, o povo será servo um do outro.Quem vencer, o povo será servo um do outro.Quem vencer, o povo será servo um do outro.Quem vencer, o povo será servo um do outro.    

    
O inimigo é como um gigante que nos afronta e nos humilha 

• Deus nos levanta com uma “Unção de Ousadia” para vencer os 
gigantes que nos humilham 

• A Unção na vida de Davi – I Samuel 16:13 Assim tomou Samuel 16:13 Assim tomou Samuel 16:13 Assim tomou Samuel 16:13 Assim tomou Samuel 
o vaso de azeite, e ungiu Daí no meio de seus irmãos, e daquele o vaso de azeite, e ungiu Daí no meio de seus irmãos, e daquele o vaso de azeite, e ungiu Daí no meio de seus irmãos, e daquele o vaso de azeite, e ungiu Daí no meio de seus irmãos, e daquele 
dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.    

    
Gigantes que nos intimidam 

• Temor – I Samuel 17:11 Ouvindo Saul e todo Israel as palavras I Samuel 17:11 Ouvindo Saul e todo Israel as palavras I Samuel 17:11 Ouvindo Saul e todo Israel as palavras I Samuel 17:11 Ouvindo Saul e todo Israel as palavras 
do Filisteu, espando Filisteu, espando Filisteu, espando Filisteu, espantaramtaramtaramtaram----se e temeram muito.se e temeram muito.se e temeram muito.se e temeram muito.    
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• Fuga –    I Samuel 17:24 Quando todos os homens de Israel viram I Samuel 17:24 Quando todos os homens de Israel viram I Samuel 17:24 Quando todos os homens de Israel viram I Samuel 17:24 Quando todos os homens de Israel viram 
aquele homem, fugiram de diante dele, e temeram grandemente.aquele homem, fugiram de diante dele, e temeram grandemente.aquele homem, fugiram de diante dele, e temeram grandemente.aquele homem, fugiram de diante dele, e temeram grandemente.    

• Insegurança –    I Samuel 17:33 I Samuel 17:33 I Samuel 17:33 I Samuel 17:33 ––––    Respondeu Saul: contra este Respondeu Saul: contra este Respondeu Saul: contra este Respondeu Saul: contra este 
filisteu não poderás ir pelejar; tu ainda és moçofilisteu não poderás ir pelejar; tu ainda és moçofilisteu não poderás ir pelejar; tu ainda és moçofilisteu não poderás ir pelejar; tu ainda és moço, e ele é homem , e ele é homem , e ele é homem , e ele é homem 
de guerra desde a sua mocidade.de guerra desde a sua mocidade.de guerra desde a sua mocidade.de guerra desde a sua mocidade.    

• Sentimento de impotência -    I Samuel 17:33 I Samuel 17:33 I Samuel 17:33 I Samuel 17:33 ––––    Respondeu Saul:  Respondeu Saul:  Respondeu Saul:  Respondeu Saul:  
tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua 
mocidade.mocidade.mocidade.mocidade.    

 
As armas de guerra oferecida por Saul à Davi – I Samuel 17:38I Samuel 17:38I Samuel 17:38I Samuel 17:38----39 39 39 39 
Então Saul vestiuEntão Saul vestiuEntão Saul vestiuEntão Saul vestiu    a Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a a Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a a Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a a Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a 
cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi 
cingiu a espada sobre a armadura, e não conseguiu andar, pois não cingiu a espada sobre a armadura, e não conseguiu andar, pois não cingiu a espada sobre a armadura, e não conseguiu andar, pois não cingiu a espada sobre a armadura, e não conseguiu andar, pois não 
estava acostumado com aquilo;estava acostumado com aquilo;estava acostumado com aquilo;estava acostumado com aquilo;    
As armas de nossa batalha -  II cor. 10:14 II cor. 10:14 II cor. 10:14 II cor. 10:14 As armas de nossa luta não As armas de nossa luta não As armas de nossa luta não As armas de nossa luta não 
são carnais, mas espirituais, e podersão carnais, mas espirituais, e podersão carnais, mas espirituais, e podersão carnais, mas espirituais, e poderosíosíosíosíssimas em Deus para destruir ssimas em Deus para destruir ssimas em Deus para destruir ssimas em Deus para destruir 
fortalezas.fortalezas.fortalezas.fortalezas.    
 
Nossas armas espirituais 

• Revestimento do Espírito Santo – I Samuel 16:13 Assim tomou 16:13 Assim tomou 16:13 Assim tomou 16:13 Assim tomou 
Samuel o vaso de azeite, e ungiu Daí no meio de seus irmãos, eSamuel o vaso de azeite, e ungiu Daí no meio de seus irmãos, eSamuel o vaso de azeite, e ungiu Daí no meio de seus irmãos, eSamuel o vaso de azeite, e ungiu Daí no meio de seus irmãos, e    
daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.    

• Unção de Ousadia – I Samuel 17:26 Perguntou Davi aos I Samuel 17:26 Perguntou Davi aos I Samuel 17:26 Perguntou Davi aos I Samuel 17:26 Perguntou Davi aos 
homens que estavam perto dele: Que farão ao homem que homens que estavam perto dele: Que farão ao homem que homens que estavam perto dele: Que farão ao homem que homens que estavam perto dele: Que farão ao homem que 
matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é 
este incircunciso este incircunciso este incircunciso este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?    

• Nossos antecedentes de vitória –    I Samuel 17:34 Porém disse I Samuel 17:34 Porém disse I Samuel 17:34 Porém disse I Samuel 17:34 Porém disse 
Davi a Saul:  Quando eu apascentava as ovelhas de meu pai, e Davi a Saul:  Quando eu apascentava as ovelhas de meu pai, e Davi a Saul:  Quando eu apascentava as ovelhas de meu pai, e Davi a Saul:  Quando eu apascentava as ovelhas de meu pai, e 
sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do 
rebanho, eu saia após elerebanho, eu saia após elerebanho, eu saia após elerebanho, eu saia após ele    e o matava, arrancando o cordeiro de e o matava, arrancando o cordeiro de e o matava, arrancando o cordeiro de e o matava, arrancando o cordeiro de 
sua boca. Levantandosua boca. Levantandosua boca. Levantandosua boca. Levantando----se ele contra mim, seguravase ele contra mim, seguravase ele contra mim, seguravase ele contra mim, segurava----o pela barba, o pela barba, o pela barba, o pela barba, 
o feria e o matava.o feria e o matava.o feria e o matava.o feria e o matava.    

• A Fé na convicção da vitória -    I Samuel 17:46 Hoje mesmo o I Samuel 17:46 Hoje mesmo o I Samuel 17:46 Hoje mesmo o I Samuel 17:46 Hoje mesmo o 
Senhor te entregará nas minhas mãos, e te ferirei, cortando a tua Senhor te entregará nas minhas mãos, e te ferirei, cortando a tua Senhor te entregará nas minhas mãos, e te ferirei, cortando a tua Senhor te entregará nas minhas mãos, e te ferirei, cortando a tua 
cabeça.cabeça.cabeça.cabeça.    

• O Poder de Deus -    I Samuel 17: 46 E toda a terra saberá que há I Samuel 17: 46 E toda a terra saberá que há I Samuel 17: 46 E toda a terra saberá que há I Samuel 17: 46 E toda a terra saberá que há 
Deus em Israel.Deus em Israel.Deus em Israel.Deus em Israel. 

• A pedra angular que é o Nome de Jesus –  
• I Pedro 2:4 ChegandoChegandoChegandoChegando----vos para Ele, pedra viva, rejeitada pelos vos para Ele, pedra viva, rejeitada pelos vos para Ele, pedra viva, rejeitada pelos vos para Ele, pedra viva, rejeitada pelos 

homens, mas para com Deus eleita e preciosa.homens, mas para com Deus eleita e preciosa.homens, mas para com Deus eleita e preciosa.homens, mas para com Deus eleita e preciosa.    
• I Samuel 17:40    Então tomou o seu cajado na mão, escolheu Então tomou o seu cajado na mão, escolheu Então tomou o seu cajado na mão, escolheu Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 

cinco (5) pedras lisas do ribeiro, pôcinco (5) pedras lisas do ribeiro, pôcinco (5) pedras lisas do ribeiro, pôcinco (5) pedras lisas do ribeiro, pô----las no las no las no las no alforjealforjealforjealforje    de pastor que de pastor que de pastor que de pastor que 
trazia, e lançando mão da sua funda, aproximoutrazia, e lançando mão da sua funda, aproximoutrazia, e lançando mão da sua funda, aproximoutrazia, e lançando mão da sua funda, aproximou----se do filisteu. se do filisteu. se do filisteu. se do filisteu.     
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• Isaias 9:6 Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. 
O principado está sO principado está sO principado está sO principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será: obre os seus ombros, e o seu nome será: obre os seus ombros, e o seu nome será: obre os seus ombros, e o seu nome será: 
MARAVILHOSO; CONSELHEIRO; DEUS FORTE; PAI DA 
ETERNIDADE; PRINCIPE DA PAZ. 

• Nome acima de todos os nomes; 
• Todo joelho se dobrará. 

 
Atitudes corretas para vencer o Gigante 

• Escolher o alvo certo para derrubar o Gigante - I Samuel 17:49 I Samuel 17:49 I Samuel 17:49 I Samuel 17:49 
Davi meteu a mão no Davi meteu a mão no Davi meteu a mão no Davi meteu a mão no alforjealforjealforjealforje, tomou uma pedra (DEUS FORTE), e , tomou uma pedra (DEUS FORTE), e , tomou uma pedra (DEUS FORTE), e , tomou uma pedra (DEUS FORTE), e 
com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou encravou encravou encravou 
lhelhelhelhe    na testana testana testana testa, e ele caiu    com o rosto em terra.com o rosto em terra.com o rosto em terra.com o rosto em terra. 

• Eliminar por completo o Gigante - I Samuel 17:51 Correu Davi, I Samuel 17:51 Correu Davi, I Samuel 17:51 Correu Davi, I Samuel 17:51 Correu Davi, 
pôspôspôspôs----se de pé sobre o filisteu, tomouse de pé sobre o filisteu, tomouse de pé sobre o filisteu, tomouse de pé sobre o filisteu, tomou----lhe a espada, lhe a espada, lhe a espada, lhe a espada, 
desembainhoudesembainhoudesembainhoudesembainhou----aaaa    e o matou, e o matou, e o matou, e o matou, cotandocotandocotandocotando----lhelhelhelhe    a cabeça;a cabeça;a cabeça;a cabeça; 

• Transformar as armas do inimigo em troféu de vitória- I Samuel I Samuel I Samuel I Samuel 
17:54 Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, e 17:54 Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, e 17:54 Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, e 17:54 Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, e 
pôs as armas dele na sua tenda.pôs as armas dele na sua tenda.pôs as armas dele na sua tenda.pôs as armas dele na sua tenda. 
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Lição 44Lição 44Lição 44Lição 44    
    

O Gigante vai cairO Gigante vai cairO Gigante vai cairO Gigante vai cair!!!!    
    

Gigante do temor; recuo; insegurança; sentimento de impotência.Gigante do temor; recuo; insegurança; sentimento de impotência.Gigante do temor; recuo; insegurança; sentimento de impotência.Gigante do temor; recuo; insegurança; sentimento de impotência. 
 
A UNÇÃO da Novidade de Vida 
 
Lucas 4:18 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu 
para evangelizar aos pobres. Envioupara evangelizar aos pobres. Envioupara evangelizar aos pobres. Envioupara evangelizar aos pobres. Enviou----me para me para me para me para apregoar liberdade aos apregoar liberdade aos apregoar liberdade aos apregoar liberdade aos 
cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar 
o a no Aceitável do Senhor.o a no Aceitável do Senhor.o a no Aceitável do Senhor.o a no Aceitável do Senhor.    
 
Previsões messiânicas de um mundo em aflição 

• João 16:33 No mundo tereis aflições, mas tendes por ânimo, No mundo tereis aflições, mas tendes por ânimo, No mundo tereis aflições, mas tendes por ânimo, No mundo tereis aflições, mas tendes por ânimo, 
pois Eu venci o mundo.pois Eu venci o mundo.pois Eu venci o mundo.pois Eu venci o mundo.    

• Mateus 24:21 Pois haverá então grande aflição, como nunca Pois haverá então grande aflição, como nunca Pois haverá então grande aflição, como nunca Pois haverá então grande aflição, como nunca 
houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá 
jamais.jamais.jamais.jamais.    

• Problemas sócios demográficos que afligem as classes 
populares do planeta 

• Poluição ambiental; Escassez de alimentos; Poluição ambiental; Escassez de alimentos; Poluição ambiental; Escassez de alimentos; Poluição ambiental; Escassez de alimentos; Pestes que ceifam Pestes que ceifam Pestes que ceifam Pestes que ceifam 
os homens; Pestes que ceifam os animais; Ameaça de falta os homens; Pestes que ceifam os animais; Ameaça de falta os homens; Pestes que ceifam os animais; Ameaça de falta os homens; Pestes que ceifam os animais; Ameaça de falta 
d’águad’águad’águad’água; O superaquecimento do planeta; Desemprego; Falta de ; O superaquecimento do planeta; Desemprego; Falta de ; O superaquecimento do planeta; Desemprego; Falta de ; O superaquecimento do planeta; Desemprego; Falta de 
moradia.moradia.moradia.moradia.    

• Agentes dos problemas que afligem o homem 
• Agente político social do Neoliberalismo    ––––    desmonte do Estado; desmonte do Estado; desmonte do Estado; desmonte do Estado; 

Concentração das riquezas nas mãos dos ricos; aumento dos Concentração das riquezas nas mãos dos ricos; aumento dos Concentração das riquezas nas mãos dos ricos; aumento dos Concentração das riquezas nas mãos dos ricos; aumento dos 
bolsões de miséria; fenômeno da tecnologia que rouba a mão de bolsões de miséria; fenômeno da tecnologia que rouba a mão de bolsões de miséria; fenômeno da tecnologia que rouba a mão de bolsões de miséria; fenômeno da tecnologia que rouba a mão de 
obra humana; falta de trabalho remunerado; aumento do desvio obra humana; falta de trabalho remunerado; aumento do desvio obra humana; falta de trabalho remunerado; aumento do desvio obra humana; falta de trabalho remunerado; aumento do desvio 
social.social.social.social.    

• Agente espiritual ––––    I João 5:19 Sabemos que I João 5:19 Sabemos que I João 5:19 Sabemos que I João 5:19 Sabemos que o mundo inteiro jaz o mundo inteiro jaz o mundo inteiro jaz o mundo inteiro jaz 
no maligno.no maligno.no maligno.no maligno.    

• A nossa luta não é contra a carne (Efésios 6:12) – Pois não Pois não Pois não Pois não 
temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra 
Principados e Potestades, contra hostes deste mundo Principados e Potestades, contra hostes deste mundo Principados e Potestades, contra hostes deste mundo Principados e Potestades, contra hostes deste mundo 
tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nastenebroso, contra as forças espirituais da maldade nastenebroso, contra as forças espirituais da maldade nastenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas    regiões regiões regiões regiões 
celestes.celestes.celestes.celestes.    
    

Quatro situações que afligem o homem moderno 
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• Pobreza;Pobreza;Pobreza;Pobreza;    
• Fortalezas da escravidão;Fortalezas da escravidão;Fortalezas da escravidão;Fortalezas da escravidão;    
• Falta de visão social e espiritual;Falta de visão social e espiritual;Falta de visão social e espiritual;Falta de visão social e espiritual;    
• Opressão social, psicológica e demoníaca.Opressão social, psicológica e demoníaca.Opressão social, psicológica e demoníaca.Opressão social, psicológica e demoníaca.    

    
A resposta de Jesus Cristo, através do Espírito Santo - Lucas 4:18 O O O O 
EspíritoEspíritoEspíritoEspírito    do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para 
evangelizar aos pobres. Enviou. Enviou. Enviou. Enviou----me para apregoar me para apregoar me para apregoar me para apregoar liberdade aos 
cativos, dar , dar , dar , dar vista aos cegos, pôr em , pôr em , pôr em , pôr em liberdade os oprimidos    e e e e 
anunciar o a no Aceitável do Senhor.anunciar o a no Aceitável do Senhor.anunciar o a no Aceitável do Senhor.anunciar o a no Aceitável do Senhor.    
 
A Unção da Novidade de Vida 
Característica da Unção da Novidade de Vida 

• Romanos 6:4    Vivendo em novidade de vida; Vivendo em novidade de vida; Vivendo em novidade de vida; Vivendo em novidade de vida;     
• João 10:10    Eu vim para que tenhais vida, e as tenhais em Eu vim para que tenhais vida, e as tenhais em Eu vim para que tenhais vida, e as tenhais em Eu vim para que tenhais vida, e as tenhais em 

abundância;abundância;abundância;abundância;    
• Mateus 6:25-26    Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao 

que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quque haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quque haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quque haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao anto ao anto ao anto ao 
que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento 
e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu; e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu; e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu; e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu; 
que não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros, e que não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros, e que não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros, e que não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros, e 
contudo o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes muito contudo o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes muito contudo o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes muito contudo o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes muito 
maismaismaismais    valor do que elas. valor do que elas. valor do que elas. valor do que elas.     

• I João 5:4 Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta 
é a vitória que é a vitória que é a vitória que é a vitória que sobresobresobresobre    o mundo, a nossa fé.o mundo, a nossa fé.o mundo, a nossa fé.o mundo, a nossa fé.    
    

A Unção que faz a diferença - Lucas 4:18 O Espírito do Senhor está O Espírito do Senhor está O Espírito do Senhor está O Espírito do Senhor está 
sobre mim, pelo que me UNGIU para sobre mim, pelo que me UNGIU para sobre mim, pelo que me UNGIU para sobre mim, pelo que me UNGIU para evangelizar aos pobres. Envi. Envi. Envi. Enviouououou----
me para apregoar me para apregoar me para apregoar me para apregoar liberdade aos cativos, dar , dar , dar , dar vista aos cegos, pôr em , pôr em , pôr em , pôr em 
liberdade os oprimidos    e anunciar o a no Aceitável do Senhor.e anunciar o a no Aceitável do Senhor.e anunciar o a no Aceitável do Senhor.e anunciar o a no Aceitável do Senhor.    
    
Vivendo em Novidade de Vida (UNÇÃO) para um novo estilo de vida 
cristã.    

• Total capacidade de controlar as circunstâncias daTotal capacidade de controlar as circunstâncias daTotal capacidade de controlar as circunstâncias daTotal capacidade de controlar as circunstâncias da    vida;vida;vida;vida;    
• Total domínio sobre as obras da carne;Total domínio sobre as obras da carne;Total domínio sobre as obras da carne;Total domínio sobre as obras da carne;    
• Total capacidade de vencer as tentações;Total capacidade de vencer as tentações;Total capacidade de vencer as tentações;Total capacidade de vencer as tentações;    
• Total domínio sobre o pecado;Total domínio sobre o pecado;Total domínio sobre o pecado;Total domínio sobre o pecado;    
• Ter uma vida total de oração.Ter uma vida total de oração.Ter uma vida total de oração.Ter uma vida total de oração.    
• Jesus adotou essa Unção junto aos seus discípulos 
• Precisamos receber e repassar esse Nível de Unção; 
• I João 5:4 – é a vitória sobre o mundo – a nossa fé. 
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Lição 45Lição 45Lição 45Lição 45    
    

A exceA exceA exceA excelência dolência dolência dolência do    
Conhecimento Conhecimento Conhecimento Conhecimento de Cristo Jesusde Cristo Jesusde Cristo Jesusde Cristo Jesus    

    
    

Filipenses Filipenses Filipenses Filipenses 3:83:83:83:8    
E na verdade tenho tamE na verdade tenho tamE na verdade tenho tamE na verdade tenho também por perda todas as coisas, bém por perda todas as coisas, bém por perda todas as coisas, bém por perda todas as coisas, pela pela pela pela 
excelência do conhecimento de Cristo    Jesus, meu Senhor, por quem Jesus, meu Senhor, por quem Jesus, meu Senhor, por quem Jesus, meu Senhor, por quem 
sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refugo, para sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refugo, para sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refugo, para sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refugo, para 
que possa ganhar a Cristo.que possa ganhar a Cristo.que possa ganhar a Cristo.que possa ganhar a Cristo.    
    
Nosso apego às coisas deste mundo 

• Aos bens materiais – celular da última geração, celular da última geração, celular da última geração, celular da última geração, laptoplaptoplaptoplaptop, carros , carros , carros , carros 
importados, tv por assinatura, importados, tv por assinatura, importados, tv por assinatura, importados, tv por assinatura, iiiinternet banda larga, TV Plasma, nternet banda larga, TV Plasma, nternet banda larga, TV Plasma, nternet banda larga, TV Plasma, 
máquina fotográfica digital etc.máquina fotográfica digital etc.máquina fotográfica digital etc.máquina fotográfica digital etc.    

• Aos bens imóveis – terrenos, casas, mansões, apartamentos, terrenos, casas, mansões, apartamentos, terrenos, casas, mansões, apartamentos, terrenos, casas, mansões, apartamentos, 
sítios etc.sítios etc.sítios etc.sítios etc.    

• Carreira profissional e capacitação profissional.    
    
Jesus e o Príncipe Judeu/ Lucas 18: 18-30 

• Mateus 6:19 – Não junteis Não junteis Não junteis Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a tesouro na terra, onde a traça e a tesouro na terra, onde a traça e a tesouro na terra, onde a traça e a 
ferrugem consomem;ferrugem consomem;ferrugem consomem;ferrugem consomem;    

• Mateus 6:33 –    Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e sua Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e sua Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e sua Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e sua 
justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.    
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Lição 46Lição 46Lição 46Lição 46    
    

Avivamento Já!Avivamento Já!Avivamento Já!Avivamento Já!    
    

• Habacuque 3:2    OOOOuvi Senhor a tua Palavra e temiuvi Senhor a tua Palavra e temiuvi Senhor a tua Palavra e temiuvi Senhor a tua Palavra e temi....    Aviva oh Aviva oh Aviva oh Aviva oh 
Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a 
notifica. Na ira lembranotifica. Na ira lembranotifica. Na ira lembranotifica. Na ira lembra----te da misericórdia.te da misericórdia.te da misericórdia.te da misericórdia.    
 

Conceito de Avivamento 
• Uma força de natureza espiritual que emerge, regula, dirige e Uma força de natureza espiritual que emerge, regula, dirige e Uma força de natureza espiritual que emerge, regula, dirige e Uma força de natureza espiritual que emerge, regula, dirige e 

sustenta a vida do crente para determinados propósitos divinossustenta a vida do crente para determinados propósitos divinossustenta a vida do crente para determinados propósitos divinossustenta a vida do crente para determinados propósitos divinos....    
    
Origem do Avivamento 

• Aviva oh Senhor Aviva oh Senhor Aviva oh Senhor Aviva oh Senhor a Tua obra.obra.obra.obra.    
• Justificativas para um Avivamento 
• A complexa Natureza Humana – Mutável, completa e instável.Mutável, completa e instável.Mutável, completa e instável.Mutável, completa e instável.    
• Um vale de ossos secos    ––––    Ezequiel 37Ezequiel 37Ezequiel 37Ezequiel 37    
• Carta a Igreja de Laodicéia    ––––    Apocalipse 3:16 Porque és morno, Apocalipse 3:16 Porque és morno, Apocalipse 3:16 Porque és morno, Apocalipse 3:16 Porque és morno, 

não sendo quente e nem frio, vomitarnão sendo quente e nem frio, vomitarnão sendo quente e nem frio, vomitarnão sendo quente e nem frio, vomitar----tetetete----ei da minha boca.ei da minha boca.ei da minha boca.ei da minha boca.    
    
A demolição do homem 

• A obra destruidora de SatanáA obra destruidora de SatanáA obra destruidora de SatanáA obra destruidora de Satanássss    (João 10:10)(João 10:10)(João 10:10)(João 10:10)    
• Milhões de pessoas desmotivadas e que perderam o referencial.Milhões de pessoas desmotivadas e que perderam o referencial.Milhões de pessoas desmotivadas e que perderam o referencial.Milhões de pessoas desmotivadas e que perderam o referencial.    
• Satanás aniquila as metas da vida.Satanás aniquila as metas da vida.Satanás aniquila as metas da vida.Satanás aniquila as metas da vida.    
• Pessoas que perderam o sentido de vida.Pessoas que perderam o sentido de vida.Pessoas que perderam o sentido de vida.Pessoas que perderam o sentido de vida.    
• Pessoas que não conseguiram realizar os seus sonhos.Pessoas que não conseguiram realizar os seus sonhos.Pessoas que não conseguiram realizar os seus sonhos.Pessoas que não conseguiram realizar os seus sonhos.    

    
As oito idades do homem (Erik Erikson) 
 

Idade Estágio 
0000----1111    Confiança versus desconfiançaConfiança versus desconfiançaConfiança versus desconfiançaConfiança versus desconfiança    
2222----3333    Autonomia X vergonha e dúvidaAutonomia X vergonha e dúvidaAutonomia X vergonha e dúvidaAutonomia X vergonha e dúvida    
4444----5555    Iniciativa versus culpaIniciativa versus culpaIniciativa versus culpaIniciativa versus culpa    
6666----12121212    Produtividade versus inferioridadeProdutividade versus inferioridadeProdutividade versus inferioridadeProdutividade versus inferioridade    
13131313----18181818    Identidade versus confusão de Identidade versus confusão de Identidade versus confusão de Identidade versus confusão de 

papelpapelpapelpapel    
19191919----25252525    Intimidade versus isolamentoIntimidade versus isolamentoIntimidade versus isolamentoIntimidade versus isolamento    
26262626----40 40 40 40     Generatividade versus estagnaçãoGeneratividade versus estagnaçãoGeneratividade versus estagnaçãoGeneratividade versus estagnação    
41...41...41...41...    Integridade do ego versus Integridade do ego versus Integridade do ego versus Integridade do ego versus 
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desesperança.desesperança.desesperança.desesperança.    
    
    
    
Categorias do Avivamento 

• Categoria espiritualCategoria espiritualCategoria espiritualCategoria espiritual    
• Categoria biológicaCategoria biológicaCategoria biológicaCategoria biológica    
• Categoria socialCategoria socialCategoria socialCategoria social    
• Categoria psicológicaCategoria psicológicaCategoria psicológicaCategoria psicológica    

    
Componentes do avivamento 

• CognitivoCognitivoCognitivoCognitivo    
• MotivacionalMotivacionalMotivacionalMotivacional    
• AfetivoAfetivoAfetivoAfetivo    
• EmocionalEmocionalEmocionalEmocional    
• CondutualCondutualCondutualCondutual    
• VolitivaVolitivaVolitivaVolitiva    
• Fisiológico.Fisiológico.Fisiológico.Fisiológico.    

    
Funções do Avivamento 

• Função Diretiva.Função Diretiva.Função Diretiva.Função Diretiva.    
• Função SeletivaFunção SeletivaFunção SeletivaFunção Seletiva    
• Função EnergéticaFunção EnergéticaFunção EnergéticaFunção Energética    
• Função Função Função Função TerapêuticaTerapêuticaTerapêuticaTerapêutica    

    
    

Passos para o Avivamento 
• Reconhecimento das fraquezasReconhecimento das fraquezasReconhecimento das fraquezasReconhecimento das fraquezas    
• Arrependimento dos pecados e negligências espirituaisArrependimento dos pecados e negligências espirituaisArrependimento dos pecados e negligências espirituaisArrependimento dos pecados e negligências espirituais    
• ConfissãoConfissãoConfissãoConfissão    
• Tomada de decisõesTomada de decisõesTomada de decisõesTomada de decisões    
• Adesão de uma Nova Vida com um Novo NascimentoAdesão de uma Nova Vida com um Novo NascimentoAdesão de uma Nova Vida com um Novo NascimentoAdesão de uma Nova Vida com um Novo Nascimento    
• Vivência em Novidade de VidaVivência em Novidade de VidaVivência em Novidade de VidaVivência em Novidade de Vida    
• Viver em Vida Abundante Viver em Vida Abundante Viver em Vida Abundante Viver em Vida Abundante     

    
    
Resultados Espirituais do avivamento 

• Cura e Libertação;Cura e Libertação;Cura e Libertação;Cura e Libertação;        
• RestauraçãoRestauraçãoRestauraçãoRestauração    (Rege(Rege(Rege(Regenenenenerado)rado)rado)rado);;;;        
• Posse das Promessas;Posse das Promessas;Posse das Promessas;Posse das Promessas;        
• Adoção dos Dons Espirituais; Adoção dos Dons Espirituais; Adoção dos Dons Espirituais; Adoção dos Dons Espirituais;     
• Domínio sobre o Pecado; Domínio sobre o Pecado; Domínio sobre o Pecado; Domínio sobre o Pecado;     
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• Vida de Vitórias e Conquistas; Vida de Vitórias e Conquistas; Vida de Vitórias e Conquistas; Vida de Vitórias e Conquistas;     
• Envolvimento com o Ministério.Envolvimento com o Ministério.Envolvimento com o Ministério.Envolvimento com o Ministério.    
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Lição 47Lição 47Lição 47Lição 47    
    

O Sentido Espiritual do CAMINHOO Sentido Espiritual do CAMINHOO Sentido Espiritual do CAMINHOO Sentido Espiritual do CAMINHO    
 
Os vários sentidos do Termo o CAMINHO, como uma variável 
Multidisciplinar 

• O sentido Filosófico Existencial. O sentido Filosófico Existencial. O sentido Filosófico Existencial. O sentido Filosófico Existencial.     
• O Sentido Psicossocial. O Sentido Psicossocial. O Sentido Psicossocial. O Sentido Psicossocial.     
• O sentido espiritual.O sentido espiritual.O sentido espiritual.O sentido espiritual.    

    
O Sentido Filosófico Existencial 

• Hiedegger – A vida comoA vida comoA vida comoA vida como    um caminho continuoum caminho continuoum caminho continuoum caminho continuo    
• Keerkegaard – o caminho do viro caminho do viro caminho do viro caminho do vir----aaaa----ser. ser. ser. ser.     
• Bugental –    A existência como uma jornada de se encontrar A existência como uma jornada de se encontrar A existência como uma jornada de se encontrar A existência como uma jornada de se encontrar 

sentido.sentido.sentido.sentido.    
• Buhler –    A vida como uma jornada que te leva a um encontro.A vida como uma jornada que te leva a um encontro.A vida como uma jornada que te leva a um encontro.A vida como uma jornada que te leva a um encontro.    
• Gordon Allport –    A vida como um caminho em que se requer A vida como um caminho em que se requer A vida como um caminho em que se requer A vida como um caminho em que se requer 

definir uma fdefinir uma fdefinir uma fdefinir uma filosofia unificadora de vida.ilosofia unificadora de vida.ilosofia unificadora de vida.ilosofia unificadora de vida.    
    
O sentido social 

• Uma caminhada de socializaçãoUma caminhada de socializaçãoUma caminhada de socializaçãoUma caminhada de socialização    
• Uma caminhada de capacitação educacionalUma caminhada de capacitação educacionalUma caminhada de capacitação educacionalUma caminhada de capacitação educacional    
• Uma caminhada que requer preparaçãoUma caminhada que requer preparaçãoUma caminhada que requer preparaçãoUma caminhada que requer preparação    
• Uma caminhada de capacitaçãoUma caminhada de capacitaçãoUma caminhada de capacitaçãoUma caminhada de capacitação    
• Uma caminhada de engajamento Uma caminhada de engajamento Uma caminhada de engajamento Uma caminhada de engajamento     
• Uma caminhada em que muitos se alienaram eUma caminhada em que muitos se alienaram eUma caminhada em que muitos se alienaram eUma caminhada em que muitos se alienaram e    se perderamse perderamse perderamse perderam    
• Uma caminhada em que muitos se perderam.Uma caminhada em que muitos se perderam.Uma caminhada em que muitos se perderam.Uma caminhada em que muitos se perderam.    

    
Erik Erikson e as oito idades do homem 

• Confiança versus desconfiança (1 ano)Confiança versus desconfiança (1 ano)Confiança versus desconfiança (1 ano)Confiança versus desconfiança (1 ano)    
• Autonomia versus vergonha (2Autonomia versus vergonha (2Autonomia versus vergonha (2Autonomia versus vergonha (2----3 anos)3 anos)3 anos)3 anos)    
• Iniciativa versus culpa (3 a 5 anos)Iniciativa versus culpa (3 a 5 anos)Iniciativa versus culpa (3 a 5 anos)Iniciativa versus culpa (3 a 5 anos)    
• Produtividade versus inferioridade (5Produtividade versus inferioridade (5Produtividade versus inferioridade (5Produtividade versus inferioridade (5----12 anos)12 anos)12 anos)12 anos)    
• Identidade versus confusão de papel (12Identidade versus confusão de papel (12Identidade versus confusão de papel (12Identidade versus confusão de papel (12----18 anos)18 anos)18 anos)18 anos)    
• Intimidade versus isolamento (19Intimidade versus isolamento (19Intimidade versus isolamento (19Intimidade versus isolamento (19----25 anos)25 anos)25 anos)25 anos)    
• Generatividade versus estagnação (25 a 40 anos)Generatividade versus estagnação (25 a 40 anos)Generatividade versus estagnação (25 a 40 anos)Generatividade versus estagnação (25 a 40 anos)    
• Integridade do Ego versus desesperança (40 anos em diante...)Integridade do Ego versus desesperança (40 anos em diante...)Integridade do Ego versus desesperança (40 anos em diante...)Integridade do Ego versus desesperança (40 anos em diante...)    

    
O sentido espiritual do termo CAMINHO 

• Jesus se autodenomina como sendo o Caminho 
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• João 14:6 Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém vem João 14:6 Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém vem João 14:6 Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém vem João 14:6 Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém vem 
ao Pai senão por mim!ao Pai senão por mim!ao Pai senão por mim!ao Pai senão por mim!    

• 5.2    João Batista, orientava para se preparar o Caminho do 
Senhor 

• Lucas 3:4 Voz que clama no desertoLucas 3:4 Voz que clama no desertoLucas 3:4 Voz que clama no desertoLucas 3:4 Voz que clama no deserto    endireitaiendireitaiendireitaiendireitai    as vossas as vossas as vossas as vossas 
veredas, preparaveredas, preparaveredas, preparaveredas, preparai o caminho do Senhor.i o caminho do Senhor.i o caminho do Senhor.i o caminho do Senhor.    

    
    
A escolha livre/ Sartre    

• Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são 
caminhos de morte.caminhos de morte.caminhos de morte.caminhos de morte.    

• Os dois caminhos – Um caminho largo que conduz à perdição, e Um caminho largo que conduz à perdição, e Um caminho largo que conduz à perdição, e Um caminho largo que conduz à perdição, e 
um caminho estreito que conduz à salvação.um caminho estreito que conduz à salvação.um caminho estreito que conduz à salvação.um caminho estreito que conduz à salvação.    

• Cada um se desviava pelo seu caminho –    Isaias 53Isaias 53Isaias 53Isaias 53----6666    
• O Caminho de Deus é perfeito 
• Convertei-vos do vosso mau caminho – Ezequiel 33:11 

 
Aconselhamentos para prepararmos o nosso CAMINHO 

1.1.1.1. O Senhor nos resgatou dos caminhos de trevas e de morte.O Senhor nos resgatou dos caminhos de trevas e de morte.O Senhor nos resgatou dos caminhos de trevas e de morte.O Senhor nos resgatou dos caminhos de trevas e de morte.    
2.2.2.2. Salmos 119:7    A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés 

e luz para o nosso caminho.e luz para o nosso caminho.e luz para o nosso caminho.e luz para o nosso caminho.    
3.3.3.3. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos 

séculos;séculos;séculos;séculos;    
4.4.4.4. Uma Arma espiritual – Efésios 6:15 – Nos calçou os pés, com a Nos calçou os pés, com a Nos calçou os pés, com a Nos calçou os pés, com a 

preparação do Evangelho da pazpreparação do Evangelho da pazpreparação do Evangelho da pazpreparação do Evangelho da paz    
5.5.5.5. Podemos com esse calçaPodemos com esse calçaPodemos com esse calçaPodemos com esse calçado pisar em serpentes e escorpiões, e do pisar em serpentes e escorpiões, e do pisar em serpentes e escorpiões, e do pisar em serpentes e escorpiões, e 

nada nos fará dano algum.nada nos fará dano algum.nada nos fará dano algum.nada nos fará dano algum.    
6.6.6.6. Podemos passar por sobre as águas e não nos afogaremos.Podemos passar por sobre as águas e não nos afogaremos.Podemos passar por sobre as águas e não nos afogaremos.Podemos passar por sobre as águas e não nos afogaremos.    
7.7.7.7. Podemos passar pelo fogo das provações e não nos Podemos passar pelo fogo das provações e não nos Podemos passar pelo fogo das provações e não nos Podemos passar pelo fogo das provações e não nos 

queimaremos.queimaremos.queimaremos.queimaremos.    
8.8.8.8. DeitarDeitarDeitarDeitar----me faz em verdes pastos...me faz em verdes pastos...me faz em verdes pastos...me faz em verdes pastos...    
9.9.9.9. GuiaGuiaGuiaGuia----me mansamente pelas águas me mansamente pelas águas me mansamente pelas águas me mansamente pelas águas tranquilatranquilatranquilatranquilassss....    
10.10.10.10. GuiaGuiaGuiaGuia----me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome.me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome.me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome.me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome.    
11.11.11.11. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não 

temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu 
cajado me consolam.cajado me consolam.cajado me consolam.cajado me consolam.    

12. Jesus é o nosso exemplo, pois ia por toda a parte fazendo Jesus é o nosso exemplo, pois ia por toda a parte fazendo Jesus é o nosso exemplo, pois ia por toda a parte fazendo Jesus é o nosso exemplo, pois ia por toda a parte fazendo 
o o o o bem.bem.bem.bem. 

 
Um exemplo aos antigos 

• Uma coluna de nuvem para guiar a jornada no deserto.Uma coluna de nuvem para guiar a jornada no deserto.Uma coluna de nuvem para guiar a jornada no deserto.Uma coluna de nuvem para guiar a jornada no deserto.    
• Uma coluna de fogo para guiar o povo de Deus à noite.Uma coluna de fogo para guiar o povo de Deus à noite.Uma coluna de fogo para guiar o povo de Deus à noite.Uma coluna de fogo para guiar o povo de Deus à noite.    
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Conclusão 
• Salmos 139    ––––    Sonda oh Deus o meu coração, e vê se há em Sonda oh Deus o meu coração, e vê se há em Sonda oh Deus o meu coração, e vê se há em Sonda oh Deus o meu coração, e vê se há em 

mim algum mau caminho.mim algum mau caminho.mim algum mau caminho.mim algum mau caminho.    
• O Senhor quer endireitar as tuO Senhor quer endireitar as tuO Senhor quer endireitar as tuO Senhor quer endireitar as tuas veredas.as veredas.as veredas.as veredas.    
• Apelo às ovelhas perdidas por caminhos errantesApelo às ovelhas perdidas por caminhos errantesApelo às ovelhas perdidas por caminhos errantesApelo às ovelhas perdidas por caminhos errantes    
• Volta para o caminho do Senhor.Volta para o caminho do Senhor.Volta para o caminho do Senhor.Volta para o caminho do Senhor.    
• A A A A centésimacentésimacentésimacentésima    ovelha.ovelha.ovelha.ovelha.    
• Andado por caminhos tortuosos.Andado por caminhos tortuosos.Andado por caminhos tortuosos.Andado por caminhos tortuosos.    
• O Senhor quer tirar as muitas pedras dos teus caminhos.O Senhor quer tirar as muitas pedras dos teus caminhos.O Senhor quer tirar as muitas pedras dos teus caminhos.O Senhor quer tirar as muitas pedras dos teus caminhos.    
• Isaias Isaias Isaias Isaias ––––    O deserto floresceu como uma rosa.O deserto floresceu como uma rosa.O deserto floresceu como uma rosa.O deserto floresceu como uma rosa.    
• Isaias 58:11 -  O Senhor te guiará, continuamente, e fartará tua O Senhor te guiará, continuamente, e fartará tua O Senhor te guiará, continuamente, e fartará tua O Senhor te guiará, continuamente, e fartará tua 

alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como 
um jardim regado, , e como um manancial cujas águas nunca um jardim regado, , e como um manancial cujas águas nunca um jardim regado, , e como um manancial cujas águas nunca um jardim regado, , e como um manancial cujas águas nunca 
faltam.faltam.faltam.faltam.    

• Salmos 1 –    E serás como uma árvore plantada junto à correntes E serás como uma árvore plantada junto à correntes E serás como uma árvore plantada junto à correntes E serás como uma árvore plantada junto à correntes 
dddde águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto e águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto e águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto e águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto 
fizer prosperará.fizer prosperará.fizer prosperará.fizer prosperará.    
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Lição 48Lição 48Lição 48Lição 48    
    

Mantendo a performance da Mantendo a performance da Mantendo a performance da Mantendo a performance da 
Excelência MinisterialExcelência MinisterialExcelência MinisterialExcelência Ministerial    

    
    
I Timóteo 3:1 – Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o Ministério, Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o Ministério, Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o Ministério, Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o Ministério, 
excelente obra excelente obra excelente obra excelente obra deseja!deseja!deseja!deseja!    
    
1. Cinco razões porque Paulo classifica a prática Ministerial como 1. Cinco razões porque Paulo classifica a prática Ministerial como 1. Cinco razões porque Paulo classifica a prática Ministerial como 1. Cinco razões porque Paulo classifica a prática Ministerial como 
excelenteexcelenteexcelenteexcelente    
1.1.1.1.1.1.1.1. Em razão do chamado específico de Jesus, o fundador da Igreja;Em razão do chamado específico de Jesus, o fundador da Igreja;Em razão do chamado específico de Jesus, o fundador da Igreja;Em razão do chamado específico de Jesus, o fundador da Igreja;    
1.2.1.2.1.2.1.2. Da condDa condDa condDa condição da capacitação espiritual ição da capacitação espiritual ição da capacitação espiritual ição da capacitação espiritual que nos é oferecido que nos é oferecido que nos é oferecido que nos é oferecido 

através do revestimento do Poder do alto;através do revestimento do Poder do alto;através do revestimento do Poder do alto;através do revestimento do Poder do alto;    
1.3.1.3.1.3.1.3. AtravésAtravésAtravésAtravés    das promessas de toda sorte de das promessas de toda sorte de das promessas de toda sorte de das promessas de toda sorte de bênçãos, aqueles que bênçãos, aqueles que bênçãos, aqueles que bênçãos, aqueles que 

são fiéis são fiéis são fiéis são fiéis à obra;à obra;à obra;à obra;    
1.4.1.4.1.4.1.4. Do acompanhamento permanente de Deus Emanuel, Deus Do acompanhamento permanente de Deus Emanuel, Deus Do acompanhamento permanente de Deus Emanuel, Deus Do acompanhamento permanente de Deus Emanuel, Deus 

Conosco, que põe à nossa disposição os seus Anjos, e que Conosco, que põe à nossa disposição os seus Anjos, e que Conosco, que põe à nossa disposição os seus Anjos, e que Conosco, que põe à nossa disposição os seus Anjos, e que 
coloca dentro de nós o Seu Espíritocoloca dentro de nós o Seu Espíritocoloca dentro de nós o Seu Espíritocoloca dentro de nós o Seu Espírito    Santo, Santo, Santo, Santo, transformando nosso transformando nosso transformando nosso transformando nosso 
corpo em Tabercorpo em Tabercorpo em Tabercorpo em Tabernáculo do Deus Vivo.náculo do Deus Vivo.náculo do Deus Vivo.náculo do Deus Vivo.    

1.5.1.5.1.5.1.5. Do s cuidados permanentes da Igreja em koinonia e comunhão, Do s cuidados permanentes da Igreja em koinonia e comunhão, Do s cuidados permanentes da Igreja em koinonia e comunhão, Do s cuidados permanentes da Igreja em koinonia e comunhão, 
como comunidade dos salvcomo comunidade dos salvcomo comunidade dos salvcomo comunidade dos salvos na terra, que cria, os na terra, que cria, os na terra, que cria, os na terra, que cria, conservam e conservam e conservam e conservam e 
multiplicam valores, multiplicam valores, multiplicam valores, multiplicam valores, que nos oferece o melhor ambiente que nos oferece o melhor ambiente que nos oferece o melhor ambiente que nos oferece o melhor ambiente 
terapêutico, como família de Deus, Sacerdócio Real, Nação terapêutico, como família de Deus, Sacerdócio Real, Nação terapêutico, como família de Deus, Sacerdócio Real, Nação terapêutico, como família de Deus, Sacerdócio Real, Nação 
SanSanSanSanta, Geração Eleita, Povo Escolhido, propriedade exclusiva de ta, Geração Eleita, Povo Escolhido, propriedade exclusiva de ta, Geração Eleita, Povo Escolhido, propriedade exclusiva de ta, Geração Eleita, Povo Escolhido, propriedade exclusiva de 
Deus.Deus.Deus.Deus.    

    
O Apóstolo Paulo pontua os critérios básicoO Apóstolo Paulo pontua os critérios básicoO Apóstolo Paulo pontua os critérios básicoO Apóstolo Paulo pontua os critérios básicossss    das condições pessoais das condições pessoais das condições pessoais das condições pessoais 
àqueles que pretàqueles que pretàqueles que pretàqueles que pretendem a carreira ministerial endem a carreira ministerial endem a carreira ministerial endem a carreira ministerial ----    I Timóteo 3:1I Timóteo 3:1I Timóteo 3:1I Timóteo 3:1----7777    

• Conduta moral    e de caráter irrepreensível;e de caráter irrepreensível;e de caráter irrepreensível;e de caráter irrepreensível;    
• Monogâmico na a a a vida conjugal;vida conjugal;vida conjugal;vida conjugal;    
• Vigilante contra as setas diabólicas e vantagens mundanas;ontra as setas diabólicas e vantagens mundanas;ontra as setas diabólicas e vantagens mundanas;ontra as setas diabólicas e vantagens mundanas;    
• Sóbrio,    racional e consciente em todos os seus atos e racional e consciente em todos os seus atos e racional e consciente em todos os seus atos e racional e consciente em todos os seus atos e 

relacionamentos;relacionamentos;relacionamentos;relacionamentos;    
• Honesto, nas transações, nos relacionamentos interpessoais e , nas transações, nos relacionamentos interpessoais e , nas transações, nos relacionamentos interpessoais e , nas transações, nos relacionamentos interpessoais e 

sociais, e principalmente no trato com as coisas dsociais, e principalmente no trato com as coisas dsociais, e principalmente no trato com as coisas dsociais, e principalmente no trato com as coisas da Igreja;a Igreja;a Igreja;a Igreja;    
• Hospitaleiro    ––––    e nunca negar hospedagem aos santos do e nunca negar hospedagem aos santos do e nunca negar hospedagem aos santos do e nunca negar hospedagem aos santos do 

Senhor;Senhor;Senhor;Senhor;    
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• Apto para ensinar ––––    é viável que o Pastor seja um Educador. é viável que o Pastor seja um Educador. é viável que o Pastor seja um Educador. é viável que o Pastor seja um Educador. 
Não se faz ministério só Não se faz ministério só Não se faz ministério só Não se faz ministério só atrásatrásatrásatrás    do púlpito.do púlpito.do púlpito.do púlpito.    

• Não Neurótico (Não dado ao vinho) ––––    combater a neurose combater a neurose combater a neurose combater a neurose 
(compu(compu(compu(compullllsividade, vícios, sividade, vícios, sividade, vícios, sividade, vícios, consumismo, ostentação aos bens consumismo, ostentação aos bens consumismo, ostentação aos bens consumismo, ostentação aos bens 
materiais, gastos desnecessários com festas,materiais, gastos desnecessários com festas,materiais, gastos desnecessários com festas,materiais, gastos desnecessários com festas,    e ventos sociais e ventos sociais e ventos sociais e ventos sociais 
etc).etc).etc).etc).    

• Não Psicótico (Não espancador) ––––    tipo que só anda aborrecido, tipo que só anda aborrecido, tipo que só anda aborrecido, tipo que só anda aborrecido, 
de mau humor, agressivo, cheio de recalques, de mágoas, de mau humor, agressivo, cheio de recalques, de mágoas, de mau humor, agressivo, cheio de recalques, de mágoas, de mau humor, agressivo, cheio de recalques, de mágoas, 
ressentimentos, coração amargurado.ressentimentos, coração amargurado.ressentimentos, coração amargurado.ressentimentos, coração amargurado.    

• Não cobiçoso de torpe ganancia, motivado por interesses 
materiais (pessoas que se apresentam ao ministério para (pessoas que se apresentam ao ministério para (pessoas que se apresentam ao ministério para (pessoas que se apresentam ao ministério para 
ganhar dinheiro, ascender na vida social, que aspiram por status ganhar dinheiro, ascender na vida social, que aspiram por status ganhar dinheiro, ascender na vida social, que aspiram por status ganhar dinheiro, ascender na vida social, que aspiram por status 
social., Pastores que trocam a Unção Apostólica pela carreira social., Pastores que trocam a Unção Apostólica pela carreira social., Pastores que trocam a Unção Apostólica pela carreira social., Pastores que trocam a Unção Apostólica pela carreira 
política do Estado)política do Estado)política do Estado)política do Estado)....    

• Não contencioso (pessoas encrenqueiras, da pessoas encrenqueiras, da pessoas encrenqueiras, da pessoas encrenqueiras, da subculturasubculturasubculturasubcultura, , , , 
barraqueiras, fofoqueiras, maledicências, cheias de barraqueiras, fofoqueiras, maledicências, cheias de barraqueiras, fofoqueiras, maledicências, cheias de barraqueiras, fofoqueiras, maledicências, cheias de 
preconceitos, que discriminam).preconceitos, que discriminam).preconceitos, que discriminam).preconceitos, que discriminam). 

• Não avarentos (que só pensam em si, mesquinhos, que roubam que só pensam em si, mesquinhos, que roubam que só pensam em si, mesquinhos, que roubam que só pensam em si, mesquinhos, que roubam 
a Deus nos dízimos e ofertas), megalomaníacos, ostentadoa Deus nos dízimos e ofertas), megalomaníacos, ostentadoa Deus nos dízimos e ofertas), megalomaníacos, ostentadoa Deus nos dízimos e ofertas), megalomaníacos, ostentadores res res res 
de bens materiais, pastores que enriquecem à custo dos de bens materiais, pastores que enriquecem à custo dos de bens materiais, pastores que enriquecem à custo dos de bens materiais, pastores que enriquecem à custo dos 
dízimos dos pobres). Donos de Igrejas que se transformam em dízimos dos pobres). Donos de Igrejas que se transformam em dízimos dos pobres). Donos de Igrejas que se transformam em dízimos dos pobres). Donos de Igrejas que se transformam em 
verdadeiras Potências de arrecadação financeira. verdadeiras Potências de arrecadação financeira. verdadeiras Potências de arrecadação financeira. verdadeiras Potências de arrecadação financeira.  

 
Uma terrível profecia do Apóstolo Paulo, encaminhada ao seu 
discípulo Timóteo, da maneira como o Diabo trabalha no perfil da 
liderança da pós-modernidade – II Timóteo 3:1-5 

• SabeSabeSabeSabe, porém, porém, porém, porém    isto que, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis e isto que, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis e isto que, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis e isto que, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis e 
trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, 
avarentos, preavarentos, preavarentos, preavarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, sunçosos, soberbos, blasfemos, sunçosos, soberbos, blasfemos, sunçosos, soberbos, blasfemos, dedededesobedientes, sobedientes, sobedientes, sobedientes, 
ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, 
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, 
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos dtraidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos dtraidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos dtraidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do eleites do eleites do eleites do 
que amigos de Deus, que amigos de Deus, que amigos de Deus, que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negandotendo aparência de piedade, mas negandotendo aparência de piedade, mas negandotendo aparência de piedade, mas negando    
a eficácia dela. Destes afastaa eficácia dela. Destes afastaa eficácia dela. Destes afastaa eficácia dela. Destes afasta----te!te!te!te!    

•     
Jesus trabalhou no aperfeiçoamento do caráter dos seus discípulos, 
candidatos ao ministério Pastoral e Apostólico, aos pés do Mestre. 
Mateus 5:1-12 
Os critérios do aperfeiçoamento discipular 

• Pobres de Espírito;Pobres de Espírito;Pobres de Espírito;Pobres de Espírito;    
• Os que cOs que cOs que cOs que choram;horam;horam;horam;    
• Os mansos;Os mansos;Os mansos;Os mansos;    
• Os que têmOs que têmOs que têmOs que têm    fome e sede de justiça;fome e sede de justiça;fome e sede de justiça;fome e sede de justiça;    
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• Os limpos de coração;Os limpos de coração;Os limpos de coração;Os limpos de coração;    
• Os pacificadores;Os pacificadores;Os pacificadores;Os pacificadores;    

    
Uma recompensa aos fiéis discípulos: 

• BBBBem aventurados; o Reino dos Céus; em aventurados; o Reino dos Céus; em aventurados; o Reino dos Céus; em aventurados; o Reino dos Céus;     
• Consolo; herdar a terra; Consolo; herdar a terra; Consolo; herdar a terra; Consolo; herdar a terra;     
• Fartura; Fartura; Fartura; Fartura;     
• Alcançar Misericórdia; Alcançar Misericórdia; Alcançar Misericórdia; Alcançar Misericórdia;     
• Obter intimidade para ver a Deus; Obter intimidade para ver a Deus; Obter intimidade para ver a Deus; Obter intimidade para ver a Deus;     
• Ser chamado de Filhos de Deus.Ser chamado de Filhos de Deus.Ser chamado de Filhos de Deus.Ser chamado de Filhos de Deus.    

    
O bitolamento na simbologia do homem – o número seis (6). E o 
número sete (7) da perfeição se completa com a presença do 
Espírito Santo na vida dos Pastores. – Gálatas 5: 22 
Os nove (9) frutos do Espírito Santo    
Mas o Fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, Mas o Fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, Mas o Fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, Mas o Fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio.benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio.benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio.benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio.    
    
A crise de credibilidade no Ministério 

• LLLLííííderes que trocaram a Glória do Ministério pela ostentação deres que trocaram a Glória do Ministério pela ostentação deres que trocaram a Glória do Ministério pela ostentação deres que trocaram a Glória do Ministério pela ostentação 
social;social;social;social;    

• Líderes que neLíderes que neLíderes que neLíderes que negociam em nome da Igreja com autoridades gociam em nome da Igreja com autoridades gociam em nome da Igreja com autoridades gociam em nome da Igreja com autoridades 
políticas do Estado;políticas do Estado;políticas do Estado;políticas do Estado;    

• Líderes que barganham interesses materiais com o Estado, Líderes que barganham interesses materiais com o Estado, Líderes que barganham interesses materiais com o Estado, Líderes que barganham interesses materiais com o Estado, 
usando o nome da Igreja do Senhor Jesus;usando o nome da Igreja do Senhor Jesus;usando o nome da Igreja do Senhor Jesus;usando o nome da Igreja do Senhor Jesus;    

• Líderes que enriquecem Líderes que enriquecem Líderes que enriquecem Líderes que enriquecem ilicitamenteilicitamenteilicitamenteilicitamente    à custas dos dízimos das à custas dos dízimos das à custas dos dízimos das à custas dos dízimos das 
ovelhas;ovelhas;ovelhas;ovelhas;    

• Líderes que bloqueiam o Líderes que bloqueiam o Líderes que bloqueiam o Líderes que bloqueiam o chamado de muitos obreiros chamado de muitos obreiros chamado de muitos obreiros chamado de muitos obreiros 
preparados e comissionados para a obra do Senhor;preparados e comissionados para a obra do Senhor;preparados e comissionados para a obra do Senhor;preparados e comissionados para a obra do Senhor;    

• Líderes que usam a palavra para amaldiçoar;Líderes que usam a palavra para amaldiçoar;Líderes que usam a palavra para amaldiçoar;Líderes que usam a palavra para amaldiçoar;    
• Líderes que demarcam território como se fosse exclusividade de Líderes que demarcam território como se fosse exclusividade de Líderes que demarcam território como se fosse exclusividade de Líderes que demarcam território como se fosse exclusividade de 

sua denominação;sua denominação;sua denominação;sua denominação;    
• Líderes que não possuem uma visão ampla do Reino de DeuLíderes que não possuem uma visão ampla do Reino de DeuLíderes que não possuem uma visão ampla do Reino de DeuLíderes que não possuem uma visão ampla do Reino de Deus, e s, e s, e s, e 

acham que tudo gira em torno de seus interesses acham que tudo gira em torno de seus interesses acham que tudo gira em torno de seus interesses acham que tudo gira em torno de seus interesses 
denominacionais.denominacionais.denominacionais.denominacionais.    

    
O padrão de qualidade para uma sociedade exigente; 

• A excelência da qualidade para a sobrevivência no mercado de 
trabalho. 

• A exigência espiritual da excelência para fazermos a obra de 
Deus. “Quem deseja o Episcopado, excelente obra deseja”.“Quem deseja o Episcopado, excelente obra deseja”.“Quem deseja o Episcopado, excelente obra deseja”.“Quem deseja o Episcopado, excelente obra deseja”. 

 
Os cuidados com a obra pioneira da MASF 
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A excelência da Missão Apostólica 
 
CONCLUSÃO 

• A Unção da Excelência de Deus na prática ministerial, aos que A Unção da Excelência de Deus na prática ministerial, aos que A Unção da Excelência de Deus na prática ministerial, aos que A Unção da Excelência de Deus na prática ministerial, aos que 
desejam adotar o perfil ensinado por Jesus aos seus discípulos. desejam adotar o perfil ensinado por Jesus aos seus discípulos. desejam adotar o perfil ensinado por Jesus aos seus discípulos. desejam adotar o perfil ensinado por Jesus aos seus discípulos.     
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Lição 49Lição 49Lição 49Lição 49    
    

Quebrando os GrilhõesQuebrando os GrilhõesQuebrando os GrilhõesQuebrando os Grilhões    
    
Marcos 5:1Marcos 5:1Marcos 5:1Marcos 5:1----20202020    
    
O endemoninhado Gadareno 

• V1. na outra margem V1. na outra margem V1. na outra margem V1. na outra margem do mar, na Província dos Gadarenos;do mar, na Província dos Gadarenos;do mar, na Província dos Gadarenos;do mar, na Província dos Gadarenos;    
• Uma Província dominada por legiões de demônios;Uma Província dominada por legiões de demônios;Uma Província dominada por legiões de demônios;Uma Província dominada por legiões de demônios;    
• Um homem que vivia entre os sepulcros, dominado por espíritos Um homem que vivia entre os sepulcros, dominado por espíritos Um homem que vivia entre os sepulcros, dominado por espíritos Um homem que vivia entre os sepulcros, dominado por espíritos 

imundos;imundos;imundos;imundos;    
• V4. preso entre grilhões e cadeias;V4. preso entre grilhões e cadeias;V4. preso entre grilhões e cadeias;V4. preso entre grilhões e cadeias;    
• Uma força descomunal que ninguém podia amansar;Uma força descomunal que ninguém podia amansar;Uma força descomunal que ninguém podia amansar;Uma força descomunal que ninguém podia amansar;    
• V5. andava de diaV5. andava de diaV5. andava de diaV5. andava de dia    e de noite, clamando pelos montes e e de noite, clamando pelos montes e e de noite, clamando pelos montes e e de noite, clamando pelos montes e 

sepulcros;sepulcros;sepulcros;sepulcros;    
• FeriaFeriaFeriaFeria----se com pedras.se com pedras.se com pedras.se com pedras.    
• V7. que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? V7. que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? V7. que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? V7. que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo?     
• ConjuroConjuroConjuroConjuro----te por Deus, que não me atormentes.te por Deus, que não me atormentes.te por Deus, que não me atormentes.te por Deus, que não me atormentes.    
• V9. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos.V9. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos.V9. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos.V9. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos.    
• V10. E rogavaV10. E rogavaV10. E rogavaV10. E rogava----lhe muito que não lhe muito que não lhe muito que não lhe muito que não o enviasse para fora daquela o enviasse para fora daquela o enviasse para fora daquela o enviasse para fora daquela 

província.província.província.província.    
• V12. E todos aqueles demônios lhe rogaram: MandaV12. E todos aqueles demônios lhe rogaram: MandaV12. E todos aqueles demônios lhe rogaram: MandaV12. E todos aqueles demônios lhe rogaram: Manda----nos para nos para nos para nos para 

aqueles porcos, para que entrassem neles.aqueles porcos, para que entrassem neles.aqueles porcos, para que entrassem neles.aqueles porcos, para que entrassem neles.    
• V13. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos; e V13. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos; e V13. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos; e V13. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos; e 

a manada de 2 mil porcos, e se afogou no mar.a manada de 2 mil porcos, e se afogou no mar.a manada de 2 mil porcos, e se afogou no mar.a manada de 2 mil porcos, e se afogou no mar.    
    
Nossos inimigos espirituais 

• Efésios 6:10Efésios 6:10Efésios 6:10Efésios 6:10----12 No demais irmãos meus, fortalecei12 No demais irmãos meus, fortalecei12 No demais irmãos meus, fortalecei12 No demais irmãos meus, fortalecei----vos no vos no vos no vos no 
Senhor e na força do seu poder, para poderdes ficar firmes Senhor e na força do seu poder, para poderdes ficar firmes Senhor e na força do seu poder, para poderdes ficar firmes Senhor e na força do seu poder, para poderdes ficar firmes 
contra contra contra contra as astutas ciladas do Diabo; porque a nossa luta não é o; porque a nossa luta não é o; porque a nossa luta não é o; porque a nossa luta não é 
contra o sangue e a carne, e sim contra os contra o sangue e a carne, e sim contra os contra o sangue e a carne, e sim contra os contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e 
potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, 
conterá as hostes espirituais do mal, nas regiões celestes....    

    
Batalha espiritual 

• O mundo inteiro faz no maligno;O mundo inteiro faz no maligno;O mundo inteiro faz no maligno;O mundo inteiro faz no maligno;    
• A batalha polarizada;A batalha polarizada;A batalha polarizada;A batalha polarizada;    
• A luta no lar;A luta no lar;A luta no lar;A luta no lar;    
• A batalha na Igreja;A batalha na Igreja;A batalha na Igreja;A batalha na Igreja;    
• A batalha na comunidade;A batalha na comunidade;A batalha na comunidade;A batalha na comunidade;    



135 

 

• A A A A batalha no País;batalha no País;batalha no País;batalha no País;    
• A batalha no mundo inteiro.A batalha no mundo inteiro.A batalha no mundo inteiro.A batalha no mundo inteiro.    

    
    
    
A Missão Diabólica 

• João 10:10 João 10:10 João 10:10 João 10:10 ––––    O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir.O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir.O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir.O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir.    
• Como os Demônios entram 
• O argumento do pecado;O argumento do pecado;O argumento do pecado;O argumento do pecado;    
• As brechas;As brechas;As brechas;As brechas;    
• Maldições hereditárias de antecedentes espirituais da família.Maldições hereditárias de antecedentes espirituais da família.Maldições hereditárias de antecedentes espirituais da família.Maldições hereditárias de antecedentes espirituais da família.    
• Andando no território do inimigo;Andando no território do inimigo;Andando no território do inimigo;Andando no território do inimigo;    
• Pactos e Alianças Diabólicas.Pactos e Alianças Diabólicas.Pactos e Alianças Diabólicas.Pactos e Alianças Diabólicas.    

    
Implicações da opressão demoníaca 

• Problemas mentais; Problemas conjugais; Doenças e Problemas mentais; Problemas conjugais; Doenças e Problemas mentais; Problemas conjugais; Doenças e Problemas mentais; Problemas conjugais; Doenças e 
enfermidades; Erros religiosos;enfermidades; Erros religiosos;enfermidades; Erros religiosos;enfermidades; Erros religiosos;    

• Problemas financeiros; Espíritos de miséria.Problemas financeiros; Espíritos de miséria.Problemas financeiros; Espíritos de miséria.Problemas financeiros; Espíritos de miséria.    
    
Nossas armas espirituais 

• Colossenses 2:15. e despojando os principados e as potestades, . e despojando os principados e as potestades, . e despojando os principados e as potestades, . e despojando os principados e as potestades, 
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.    

• II Coríntios 10:3,4    Porque as armas de nossa milícia não são Porque as armas de nossa milícia não são Porque as armas de nossa milícia não são Porque as armas de nossa milícia não são 
carnais, e sim poderosíssimas em Deus para destruir fortalezas, carnais, e sim poderosíssimas em Deus para destruir fortalezas, carnais, e sim poderosíssimas em Deus para destruir fortalezas, carnais, e sim poderosíssimas em Deus para destruir fortalezas, 
anulando osanulando osanulando osanulando os    sofismas.sofismas.sofismas.sofismas.    

• Marcos 16:17 E estes sinais hão de acompanhar aqueles que E estes sinais hão de acompanhar aqueles que E estes sinais hão de acompanhar aqueles que E estes sinais hão de acompanhar aqueles que 
creem, em meu nome, expulsarão demônios.creem, em meu nome, expulsarão demônios.creem, em meu nome, expulsarão demônios.creem, em meu nome, expulsarão demônios.    

• Lucas 9:1 Tendo Jesus convocado os 12, deuTendo Jesus convocado os 12, deuTendo Jesus convocado os 12, deuTendo Jesus convocado os 12, deu----lhes poder e lhes poder e lhes poder e lhes poder e 
autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas.autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas.autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas.autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas.    

• Jesus se manifestou em carne parse manifestou em carne parse manifestou em carne parse manifestou em carne para destruir as armas do Diabo.a destruir as armas do Diabo.a destruir as armas do Diabo.a destruir as armas do Diabo.    
    

A casa vazia 
• Mateus 12:43Mateus 12:43Mateus 12:43Mateus 12:43----45 Quando o espírito imundo sai do homem, anda 45 Quando o espírito imundo sai do homem, anda 45 Quando o espírito imundo sai do homem, anda 45 Quando o espírito imundo sai do homem, anda 

por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por 
isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a 
encontra vazia, varrida encontra vazia, varrida encontra vazia, varrida encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo e ornamentada. Então vai e leva consigo e ornamentada. Então vai e leva consigo e ornamentada. Então vai e leva consigo 
outros sete (7) espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam outros sete (7) espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam outros sete (7) espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam outros sete (7) espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam 
ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o 
primeiro. primeiro. primeiro. primeiro.     

• Mente vazia, oficina de SatanáMente vazia, oficina de SatanáMente vazia, oficina de SatanáMente vazia, oficina de Satanássss;;;;    
• As setas diabólicas, a opressão, a tentação, aAs setas diabólicas, a opressão, a tentação, aAs setas diabólicas, a opressão, a tentação, aAs setas diabólicas, a opressão, a tentação, a    possessão.possessão.possessão.possessão.    

    
O agrupamento dos demônios 
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• Legiões (2 mil demônios);Legiões (2 mil demônios);Legiões (2 mil demônios);Legiões (2 mil demônios);    
• Cada demônio ocupa uma área da personalidade;Cada demônio ocupa uma área da personalidade;Cada demônio ocupa uma área da personalidade;Cada demônio ocupa uma área da personalidade;    
• O 1O 1O 1O 1oooo    a entrar, cria espaço para outros;a entrar, cria espaço para outros;a entrar, cria espaço para outros;a entrar, cria espaço para outros;    
• Espíritos imundos; enfermidades; depressão; miséria; sexual; Espíritos imundos; enfermidades; depressão; miséria; sexual; Espíritos imundos; enfermidades; depressão; miséria; sexual; Espíritos imundos; enfermidades; depressão; miséria; sexual; 

drogas; separação; agressão; aflições; drogas; separação; agressão; aflições; drogas; separação; agressão; aflições; drogas; separação; agressão; aflições; amargura; ciúmes; cobiça; amargura; ciúmes; cobiça; amargura; ciúmes; cobiça; amargura; ciúmes; cobiça; 
competição; confusão; sentimento de culpa; discórdia; fofoca; competição; confusão; sentimento de culpa; discórdia; fofoca; competição; confusão; sentimento de culpa; discórdia; fofoca; competição; confusão; sentimento de culpa; discórdia; fofoca; 
maledicência; falsas acusações; dúvidas; orgulho; opressão; maledicência; falsas acusações; dúvidas; orgulho; opressão; maledicência; falsas acusações; dúvidas; orgulho; opressão; maledicência; falsas acusações; dúvidas; orgulho; opressão; 
tentação; ocultismo; paranoia; suicídio e morte.tentação; ocultismo; paranoia; suicídio e morte.tentação; ocultismo; paranoia; suicídio e morte.tentação; ocultismo; paranoia; suicídio e morte.    
    

Passos para a Libertação 
• Quebrantamento; Arrependimento; CQuebrantamento; Arrependimento; CQuebrantamento; Arrependimento; CQuebrantamento; Arrependimento; Confissão; Aceitar Jesus onfissão; Aceitar Jesus onfissão; Aceitar Jesus onfissão; Aceitar Jesus 

como Senhor e Salvador;como Senhor e Salvador;como Senhor e Salvador;como Senhor e Salvador;    
• Convidar o Espírito Santo para ocupar o seu corpo como Convidar o Espírito Santo para ocupar o seu corpo como Convidar o Espírito Santo para ocupar o seu corpo como Convidar o Espírito Santo para ocupar o seu corpo como 

Tabernáculo;Tabernáculo;Tabernáculo;Tabernáculo;    
• Receber os Frutos do Espírito Santo.Receber os Frutos do Espírito Santo.Receber os Frutos do Espírito Santo.Receber os Frutos do Espírito Santo.    
• Quebra de maldição; Tomar posse das promessas de vida Quebra de maldição; Tomar posse das promessas de vida Quebra de maldição; Tomar posse das promessas de vida Quebra de maldição; Tomar posse das promessas de vida 

abundante e novidade de vida.abundante e novidade de vida.abundante e novidade de vida.abundante e novidade de vida.    
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