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Apresentação 

 
 
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 II do referido Compendio representam 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 1 
 

Deformidades Espirituais! 
 
Levíticos 21:17-21 Fala a Arão dizendo: Ninguém dos teus 
descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se 
chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em 
quem houver defeito se chegará: como homem cego, coxo, de rosto 
mutilado, ou homem que tiver o pé quebrado, a mão quebrada, ou 
corcovado, ou anão, ou que tiver berlinda nos olhos, ou sarna, 
impinges, ou que tiver testículo quebrado. 
 
A função do sacerdote no reino de Deus; 

• A necessidade do desempenho do sacerdócio em nossos dias 
em todas as dimensões; 

• O estado da anomia social – II Timóteo 3:1-5 - Sabe, porém que 
nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, pois os homens serão 
amantes de si mesmo, avarentos, jactanciosos, arrogantes, 
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, 
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, 
cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes 
amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de 
piedade, negando-lhes entretanto o poder. Foge também destes. 

 
Em Levíticos capítulo 21, Deus estabelece Leis para o seu sacerdócio. 

• V1. Não poderia se aproximar de um cadáver de pessoa 
estranha; 

• V5. Não poderia raspar sua cabeça; 
• V5. Não rasparão o bigode; 
• V13. Deveria se casar com uma mulher virgem; 
• V9. Quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana o seu 

pai, e logo seria queimada. 
 
As deformidades que separam o homem de Deus 

• O CEGO – II Cor. 4:5 O Diabo, o deus deste século, cegou o 
entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a 
luz do Evangelho da glória de Cristo. 
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• O COXO – pessoas que somatizam e murmuração, e que levam 
cruzes pesadas; 

• ROSTO MUTILADO – rostos mascarados, faces de angustias, 
retardos do fracasso; caras amarradas e paranoicas dos 
problemas. 

• PÉ QUEBRADO – que não caminham, limitados, enfronteirados, 
sem horizontes; 

• MÃOS QUEBRADAS – mirradas, que não se estendem, fechada, 
que não se abrem que não mostram os caminhos, que não se 
abrem para abençoar. 

• CORCOVADO – encurvados, carregados de fardos; 
• ANÃO – o que deixou de crescer, parado no tempo e no espaço, 

sem frutificar; 
• ESCAMA NOS OLHOS – Visão distorcida das coisas; 
• SARNA – coceiras íntimas e gostosas que se transformam em 

feridas perigosas; 
• IMPINGES – feridas formadas por bactérias que contaminam e 

deixam marcas no corpo, e crescem de dimensão. 
• TESTICULOS QUEBRADOS – que não reproduzem. 

 
A Missão diabólica para destruir o homem. 
A Nova Aliança, Deus resgata o Ministério de Sacerdócio 
Cada um tem uma missão específica no Reino de Deus – Efésios 4: 11 
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros 
para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao 
aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para 
a edificação do corpo de Cristo. 
O alvo da perfeição – Efésios 4:13 Até que todos cheguemos à 
unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus, à perfeita 
varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. 
 
As recompensas espirituais do Sacerdócio 

• Separados – I Pedro 2:9 Vós pois sois raça eleita, sacerdócio 
real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, afim 
de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz. 

• Ministros de Deus – Isaias 61:6 Vós sereis chamados 
sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de Deus. 
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• Aliança eterna – Isaias 61:8 Dar-lhe-ei fielmente a sua 
recompensa e com eles farei aliança eterna; para a posteridade 
– Isaias 61:9 A sua posteridade será conhecida entre as nações; 

• Família bendita do Senhor – Isaias 61:9 todos quantos os virem 
os reconhecerão como família bendita do Senhor; 

• Unção da alegria – Isaias 61:10 Regozijar-se-ão muito no Senhor, 
a Minh’alma se alegra no meu Deus; 

• Prosperidade sem limites – Isaias 61:11 A terra produzirá os 
seus renovos. 

 
Confrontando as deformidades 

• São obras do inimigo; 
• São heranças malditas que vieram de nossos ancestrais; 
• Há poder no Espírito de Deus para transformar nossas vidas; 
• Em Cristo somos novas criaturas; 
• Hoje mesmo podemos receber essa unção para a cura de 

nossas deformidades. 
 
No Ministério de Sacerdócio, nos contrapomos às maldições: 

• E não sou CEGO. Eu tenho a visão do Reino de Deus; 
• E não sou COXO. Eu completo, como membro do Corpo de 

Cristo; 
• E não tenho o ROSTO MUTILADO.  Eu sou autêntico, e trago na 

minha face a beleza de Cristo; 
• E não tenho o PÉ QUEBRADO.  Eu caminho firme, tendo nos pés 

os calçados, de preparação do Evangelho da paz; 
• E não tenho as MÃOS QUEBRADAS.  Eu levanto minhas mãos 

para louvar ao Senhor; Eu imponho minhas mãos para abençoar, 
para curar os enfermos, para expulsar os demônios; para 
amparar aos pobres e humildes, pois deles é o Reino dos céus; 

• E não sou CORCOVADO. Eu sou varão perfeito, varão de guerra. 
Eu tenho a unção de Gideão para destruir o exército do inimigo. 
Eu tenho a perfeita varonilidade, a medida da estatura da 
plenitude de Cristo. 

• E não sou ANÃO. Eu sou varão perfeito, varão de guerra. Nasci 
para crescer, e multiplicar; 

• E não tenho ESCAMA NOS OLHOS.  Eu vejo diante de mim a 
glória do Senhor. Eu contemplo as maravilhas do poder de Deus, 
e a Unção do Espírito Santo sobre a minha vida; 
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• Eu não tenho SARNAS. Eu sou santo. Eu sou uma benção. Eu sou 
herdeiro de Cristo, e posso todas as coisas naquele que me 
fortalece; 

• Eu não tenho IMPINGES – O meu corpo é templo do Espírito 
Santo, é Tabernáculo do Deus altíssimo, e dentro de mim habita 
o Santo de Israel; 

• Eu não tenho TESTÍCULOS QUEBRADOS – Eu sou reprodutivo no 
Reino de Deus. Eu sou ganhador de almas, eu pertenço a raça 
eleita, sacerdócio real, nação santa, ao povo de propriedade 
exclusiva de Deus, afim de proclamardes as virtudes daquele que 
vos chamou das trevas para o mundo da sua maravilhosa luz. Eu 
caminho na escada do sucesso de: ganhar, consolidar, treinar e 
enviar. Células Almas, almas células! Comigo não tem mais ou 
menos. Ou mais e menos. Não mais ou menos. Eu tenho uma só 
palavra. MAIS, MAIS, MAIS, MAIS DE CRISTO. 

 
LEVANTE AS MÃOS, e RECEBA A UNÇÃO DE SACERDÓCIO REAL 
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Lição 2 
 

O Espírito Santo e sua obra 
 
Quem é o Espírito Santo? 

• No início do mundo, o Espírito de Deus se movia por sobre as 
águas. Gen. 1:2 

• As obras do Espírito Santo 
• O Espírito Santo autor da vida do homem. Gênesis 1:26 
• A destruição dos homens com o dilúvio. Gênesis 7:17-24 
• O Espírito Santo no Juízo de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:24-

38 
• O Espírito Santo numa sarça se revela a Moises. Gênesis 3:1-22 
• O Espírito Santo liberta o povo de Israel do domínio de Faraó 
• Poderes a Moisés. Êxodo cap. 4 
• As pragas contra Faraó. Êxodo caps. 7 a 9 
• O Espírito Santo guia o povo de Israel pelo deserto. Êxodo 13: 17-

22 
• A passagem pelo mar vermelho. Êxodo 14:15-31 
• O Espírito Santo liberando Unção no Ministério dos Profetas; 
• O Espírito Santo liberando Unção nos Reinados de Israel; 
• O Espírito Santo na vida dos sacerdotes. Levíticos cap. 21 
• A promessa de efusão do Espírito Santo. Joel 2:28-32 
• Sem o Espírito Santo não teríamos a Bíblia. II Pedro 1:21 
• Jesus é batizado no Espírito Santo. Mateus 3:13-17 
• A Unção do Espírito Santo no Ministério de Jesus. Lucas 4:18 
• A descida do Espírito Santo. Atos 2:1-13 
• O poder do Espírito Santo na vida dos discípulos; 
• O Espírito Santo e a obra de evangelização no mundo. 
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Lição 3 
O vazio existencial 

 
Lucas 18:18-25 

• Um Príncipe dos judeus foi à procura de Jesus 
• Era jovem; príncipes dos judeus; Tinha uma preocupação sobre a 

vida futura: “que farei para herdar a vida eterna??? 
• Qual a preocupação dos jovens em nossos dias?   
• Efeitos da globalização. 

 
Jesus quis saber sobre as 4 questões cruciais na vida 

• Sexualidade – não adulterarás; 
• Conduta Social – não matarás; não furtarás; 
• Relacionamento – não dirás falso testemunho; 
• Família – honra a teu pai e a tua mãe. 

 
Áreas que o Diabo tem fulminado e comprometido 

• Promiscuidade sexual; 
• Desvio social e a criminalidade; 
• Problemas de relacionamento entre as pessoas; 
• Desestruturação familiar. 

 
O jovem respondeu: Todas essas coisas eu tenho observado desde a 
minha mocidade. Pessoas que não são crentes que tem uma vida 
altruísta, Jesus respondeu: UMA COISA TE FALTA! 
 
Paradoxos do homem moderno: potencialidades e limitações; 

• A crise, segundo Keerkegaard, do VAZIO EXISTENCIAL 
• Um vazio que tem vitimado pessoas famosas: 
• O alto índice de suicídio no Japão; 
• O suicídio de empresário de Construção civil em Manaus; 
• A morte de Elvis Presley por overdose; 
• O depoimento de Brigite Bardot em Paris; 
• O vazio da classe média no Rio de Janeiro. 

 
Depressão existencial. 
O vazio do tamanho de Deus; 



14 
 

O Selo da promessa: Efésios 1:13-14 Tendo ouvido a palavra da 
Verdade que é o Evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes 
selado com o Espírito Santo da Promessa, que é o penhor de nossa 
herança, até ao resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória! 
O significado do Selo 
O que é o Selo da Promessa? João 14:16-18,26 Eu rogarei ao Pai e Ele 
vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Não 
vos deixarei órfãos. Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o pai 
enviará em meu Nome, Ele vos ensinará todas as coisas. 
 
Os efeitos para aqueles que recebem esse Selo da Promessa 

• Recebereis Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8 
• O resgate do sentido de pertencer – I Pedro 2:9 Vós sois a 

geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para 
que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas 
para o mundo da sua maravilhosa luz; 

 
A vitória sobre nossos inimigos 

• O Mundo – I João 5:4 Todo o que é nascido de Deus vence o 
mundo; 

• O Diabo – Marcos 16:17,18 Em Meu Nome, expulsarão 
demônios; 

 
UMA COISA TE FALTA! 
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Lição 4 
A morada da paz! 

 
João 14:27 Deixo-vos a paz. A minha eu vos dou e não vo-la dou como 
o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. 
 
Paz – uma das metas preferenciais do homem em nossos dias. 
Uma profecia catastrófica 
Conflitos sociais 
Mateus 24:6 E ouvireis de guerra e rumores de guerra; 
Mateus 24:7 E levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino; 
 
Conflitos interpessoais 
Mateus 24:10 Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão 
mutuamente e se odiarão uns aos outros; 
 
Conflitos pessoais 
Mateus 24:21 Pois haverá tão grande tribulação como nunca houve 
desde o princípio do mundo. 
 
A origem da tormenta 
O mundo – João 16:33 no mundo tereis aflições; 
O Diabo – João 10:10 O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir 
I João 5:19 O mundo inteiro jaz no maligno 
 
A promessa de Jesus – João 14:27 Deixo-vos a paz. A minha eu vos 
dou e não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração 
e nem se atemorize. 
 
Jesus é a nossa Paz 

• O endemoniado Gadareno; 
• O filho da viúva de Naim 
• João 16:33 Eu vim para que em mim tenhais paz. 
• A paz seja convosco! 
• Haja paz em Jerusalém! 
• João 14:27 Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize! 
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A ecologia da violência – ruas, bairros, favelas, cidades, nações 
inteiras; 
Territórios do Inimigo. 
A síndrome do pânico 
Em busca da paz – Região dos Lagos, Região Oceânica; 
A verdadeira paz 

• João 14:27 Deixo-vos a paz. A minha eu vos dou e não vo-la dou 
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se 
atemorize. 

• Gálatas 5:22 Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, bondade, 
benignidade, mansidão, domínio próprio; 

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

• V5 Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia; 
• V6 nem peste que ande na escuridão, e nem praga que destrói 

ao meio dia; 
• V10 nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará a tua 

tenda; 
• V11 Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te 

guardarem em todo o teu caminho; 
• V15 Ele me invocará eu o responderei; estarei com ele na 

angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. 
 
Os dois reinos deste mundo 
O Reino das Trevas; 
O Reino de Deus. 
 
Os dois destinos eternos 
A Nova Jerusalém, a morada celestial; 
O Inferno de sofrimento. 
 
Conclusão  
De que lado você está? 
Como está o teu estado de espírito hoje; 
A missão de Jesus: Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido; 
Um convite especial de Jesus: Vinde à mim todos vós que estais 
cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e 
aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis 
descanso para as vossas vidas. 
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Lição 5 
 

A completa obra de Deus na vida do 
homem 

 
A queda do homem no Jardim do Éden – Gênesis cap. 3 
Gênesis 3:9 Onde estás? 
Gênesis 3:13 O que fizestes? 
 
A promessa da Redenção do homem 
Porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência e o seu 
descendente; e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 
 
Deus em busca de firmar Alianças com o Homem 
Aliança com Noé; 
Aliança com Abraão; 
A Nova Aliança com Jesus Cristo. 
 
A obra de Satanás na vida do homem 
João 10:10 Matar, roubar e destruir; 
Obras da carne, fardo e escravidão; 
Maldição e ilegalidade; 
 

• Direitos de Deus sobre as nossas vidas 
• Direito de resgate - Isaias 9:2 O povo que andava em trevas viu 

um grande luz; Colossenses 1:13 Ele nos tirou das potestades 
das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor; 

• Direito de Idoneidade - Colossenses 1:12 Dando graças ao Pai 
que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos 
em luz; 

• Direito de Redenção - Colossenses 1: 14 em quem nós temos a 
redenção pelo seu sangue; 

• Direito de Remissão – Colossenses 1: 14b em quem temos a 
remissão dos nossos pecados pelo sangue carmesim de Cristo 
Jesus; 

• Direito de Reconciliação – Colossenses 1:22 agora contudo Ele 
nos reconciliou no corpo da sua carne; 
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• Direito de Santificação – Colossenses 1: 23 para perante Ele nos 
apresentarmos santos, irrepreensíveis e inculpáveis; 

• Direito de termos vitória – I Cor. 29:11 Tua Senhor é a vitória e a 
honra. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de 
Nosso Senhor Jesus Cristo: 

• Vitória sobre o mundo – I João 5:4 Todo o que é nascido de 
Deus vence o mundo; 

• Vitória sobre as mais terríveis aflições. Romanos 8:37 Mas em 
todas essas coisas somos mais do que vencedores, por Aquele 
que nos amou. 

• Vitória sobre o pecado – porque o pecado não mais terá domínio 
sobre vós; 

• Vitória sobre o Diabo – Porque Jesus Cristo se manifestou em 
carne para desfazer as obras do Diabo; 

• Vitória sobre a morte – Onde está oh morte a tua vitória. Tragada 
foi a morte na vitória! 

• Vitória sobre o inferno – Onde está oh inferno o teu aguilhão 
• Vitória sobre nossos inimigos – Os nossos inimigos serão 

reduzidos a nada. 
 
O casamento como um ato profético de vitória; 
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Lição 6 
 

A maldição da Neurose! 
 
 
Uma predição para os últimos dias – II Timóteo 3: 1-5 
As setas do inimigo da mente humana – tentação, opressão e 
depressão. 
O que vem a ser NEUROSE? Um estado de desajuste da personalidade. 
Origem da neurose: fatores genéticos, constitucionais e ambientais. 
Classificação da Neurose: 

• Neurose obsessiva; 
• Compulsiva 
• Histérica; 
• Ansiedade excessiva; 
• Independência excessiva; 
• Timidez; 
• Esquizoide; 
• Desconfiada; 
• Contestadora; 
• Impulsiva 
• Hipocondríaca 
• Megalomanía; 
• Paranoide. 

 
Sintomatologia geral da Neurose – Angústia, irritabilidade, 
intolerância, perfeccionismo; temperamento crítico, impaciência, 
dominação... 
Quadros da Neurose – leve, moderada, severa e profunda. 
O temperamento dos discípulos 

• Thomé – duvidoso; 
• Pedro – impulsivo; 
• João – afetuoso. 
• Judas – materialista. 

 
O perfil individual descrito por Jesus Cristo – Mateus 5:1-12 
Implicações do comportamento neurótico – inadaptação individual, 
social, profissional, afetivo, espirituais etc. 
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Fórmulas de tratamento para a Neurose 
Farmacologia psiquiátrica e neurológica; 
Tratamento corporal; 
Psicoterapia e análise. 
 
Prognóstico para a Neurose 
A CURA ESPIRITUAL 

• Gálatas 5 Os frutos do Espírito Santo; 
• Unção de cura através do Espírito Santo; 
• Novidade de vida 
• Nova Criatura. 
• Conversão e quebra de maldição 
• A mente de Cristo 
• Um novo estilo de vida. 
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Lição 7 
 

Os dois Reinos! 
 

João 18:36 Respondeu Jesus: o meu Reino não é deste mundo; se o 
meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu 
não fosse entregue aos judeus; mas agora o meu Reino não é daqui. 
 
Os dois reinos deste universo que se opõem mutuamente – O Reino de 
Deus e o Reino de Satanás. 
 
Assunto Reino de Deus Reino de Satanás 
1. Governo Regido por Deus 

mediante Cristo 
Regido por Satanás, e 
seus principados e 
potestades, e hostes 
infernais. 

2. Caráter do reino. Frutos do Espírito 
Santo. 

Nas coisas deste mundo. 

 Autoridade sob as 
circunstâncias. 

Aflições. 

 Verdade. Engano. 
 Santidade. Pecado  
 Luz Trevas 
 Vida eterna com Deus. Morte eterna e separação 

de Deus. 
3. Manifestações do 
Reino 

Salvação Destruição 

 Batismo no Espírito 
Santo. 

Cheios de prazeres do 
mundo. 

 Expulsão de 
demônios. 

Possessão demoníaca. 

 Presença de Jesus. Presença de espírito  
 Dons do Espírito. Macumba, bruxaria e 

feitiçarias. 
 Frutos do Espírito. Obras da carne. 
4. Formas de entrada Arrependimento e 

perdão. 
Todos os que não são 
nascidos de Deus. 
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 Humildade Orgulho  
 Confissão de fé. Rebelião e incredulidade. 
 Novo nascimento. Morte espiritual. 
 União com Cristo. Separação de Deus. 
5. Características dos 
membros 

Filhos de Deus. Filhos de Satanás. 

 Fé e obediência Incredulidade e rebelião. 
 Vida eterna Morte eterna 
 Andam na luz. Andam nas trevas. 
 Dedicados a verdade. Mentem e se opõem a 

verdade. 
 Forasteiros neste 

mundo. 
Amam as coisas deste 
mundo. 

 Vivem no espírito 
santo. 

Vivem segundo a carne. 

 Simples vivendo em 
retidão. 

Maus, rebeldes e imorais. 

 Mansidão e 
submissão. 

Arrogância e 
agressividade. 

 Honestidade Engano 
 Liberdade em Cristo Escravos do pecado e do 

Diabo. 
 Amor Ódio e rancor. 
 Perdão Amargura e 

ressentimentos. 
 Influência 

santificadora 
Influência corruptora. 

 Pureza sexual e 
fidelidade conjugal 

Infidelidade e 
imoralidade. 

 Generosidade Ganância e cobiça. 
 Santos Profanos 
 Conversa pura Linguagem impura. 
 Herdam o Reino de 

Deus. 
Não herdam o Reino de 
Deus. 

6. Deveres dos 
membros 

Adorar somente a 
Deus. 

Idolatria; viver para 22ô; 
servir ao mal. 

 Execrar o Diabo. Odiar as coisas de Deus; 
 Trabalhar pelo Reino 

de Deus; 
Servir ao mundo e ao 
Diabo; 

 Preparados para a  Despreparados. 
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volta de Cristo 
7. Poder e domínio Na esfera pessoal;  
 Na esfera familiar;  
 Na esfera da Igreja;  
 Na esfera dos 

negócios; 
 

8.O confronto entre os 
2 reinos 

Cristo veio destruir o 
Diabo. 

O diabo quer destruir a 
Igreja. 

 Todo o poder pertence 
a Cristo. 

O poder do Diabo é 
limitado. 

 A vitória final será de 
Cristo. 

Satanás será julgado e 
destruído. 

9.O crente e o Diabo. O crente tem 
autoridade   s/o Diabo. 

O Diabo procura tentar, 
setar e oprimir. 

 O crente procura 
vencer o mundo. 

O diabo procura vencer os 
crentes. 
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Lição 8 
 

Os efeitos da Unção na vida do 
crente! 

 
Atos 9:1-10 
Unção – é a manifestação do Espírito Santo na vida do homem 

• A finalidade da Unção – nos separar para determinada obra no 
Reino de Deus; 

• A Unção no antigo testamento; 
• A unção no novo testamento 
• A promessa do revestimento do poder do alto. Atos 1:8 Mas 

recebereis poder... 
• Cada discípulo um ministrador; 
• O crente cheio do Espírito Santo. 

 
Os vários tipos de Unção 

• Unção para nos empossarmos a cargos no Ministério; 
• Unção de cura interior para renovo para se receber os frutos do 

Espírito Santo; 
• Unção para receber dons espirituais; 
• Unção de libertação; 
• Unção para o batismo com o Espírito Santo. 

 
A conversão de Saulo de Tarso como exemplo 
Velho homem - Respirava ódio e ameaças de morte; Perseguir os 
crentes; Tinha ordem de prisão para levar os crentes como prisioneiros 
para Jerusalém; 
 
Os efeitos da Unção 

• Deus nos dá um sinal de Deus; V3 subitamente uma luz do céu 
brilhou ao seu redor; 

• Não resistimos a glória de Deus; V4 caiu por terra na unção; 
• Recebemos a revelação de Deus; V4 Ouviu uma voz que lhe 

dizia: Saulo, Saulo, porque me persegues? 
• Deus se apresenta ao homem. V5 Quem és tu Senhor? Eu sou 

Jesus a quem tu persegues. 
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Os resultados dessa Unção 

• Nessa unção, Deus nos levanta do pó.  
• V8 então se levantou Saulo da terra; 
• Nessa unção, O Espírito Santo passa a nos direcionar. V8 e 

guiando-o pela mão, o levaram a Damasco; 
• Nessa unção, Deus muda a nossa conduta. V9 durante 3 dias 

nada comeu e nada bebeu, orando e jejuando; 
• Nessa unção, Deus coloca um vaso para nos discipular. V10 

Ananias; 
• Nessa unção, Deus passa a acompanhar os nossos passos. V11 

Deus falou a Ananias: dispõe-te e vai a rua que se chama Direita, 
e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois 
ele está orando. 

• Nessa unção, Deus nos prepara para o Ministério. V15 Vai 
porque este é para mim um vaso escolhido para levar a 
mensagem do Evangelho aos gentios. 

• Nessa unção, Deus abre a nossa visão espiritual para a obra. 
V18 Imediatamente lhes caíram dos olhos como que umas 
escamas e tornou a ver; 

• Nessa unção, recebemos o Batismo com o Espírito Santo. V18 A 
seguir, levantou-se e foi batizado; 

 
Apelo aos que desejam receber essa unção que foi derramada na vida 
do Apóstolo Paulo. Unção de Multiplicação. 
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Lição 9 
 

CETRO De Autoridade 
 

Números 24:17 
 
O Significado do CETRO 

• Grego – skíptro = Vara. 
• Hebraico - Shebet = Vara. 

 
A finalidade do CETRO 
Usado pelos Reis de Israel para designar força e autoridade. 
 
O formato do CETRO 
Um bordão em formato de ouro. 
 
O CETRO o contexto espiritual 

• Números 24:17 – Um cetro que subirá de Israel, que ferirá os 
moabitas, que destruirá os filhos de Sete; 

• Uma promessa da força de Deus que vem desfazendo as obras 
das trevas na vida do homem. 

 
O CETRO nas mãos dos Profetas 

• Nas mãos de Arão e Moisés 
• Dirigindo o povo no deserto; 
• Ferindo as rochas para nutrir o povo de água cristalina; 
• Abrir o mar vermelho para o povo de Deus atravessar. 

 
Nas mãos de Elias 
Vitória em tempo de fome, seca, perseguição e vergonha; 
Fonte de água no vale de Queribe; 
Alimento trazido pelos corvos; 
Multiplicação de farinha e azeite junto a viúva de Sarepta; 
Poder para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta; 
Orou e faz a terra parar a sua rotação; 
Força e poder para mandar vir fogo dos céus para destruir o altar de 
Baal e aniquilar com os 400 profetas de Baal; 
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Poder para não experimentar a morte, e subir aos céus numa 
carruagem de fogo e glória! 
 
Nas mãos de Elizeu 
Fez chover em tempo de seca e morte; 
Fez abrir o rio Jordão. 
 
Antes de pecar, Deus havia entregado esse CETRO nas mãos do 
homem Gênesis 1:28 Crescei, multiplicai e dominai a terra. 
 
Com o pecado, o homem caiu e o Diabo roubou esse Cetro para Ter 
em suas mãos. 

• João 10:10 O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir; 
• Gálatas 5:19-21 Prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, 

feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, dissensões, 
heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas 
semelhantes. 

• O Diabo cega o entendimento. 
 
A mutilação e a demolição do homem 
II Timóteo 3:1-4 Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, 
soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto, 
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, 
traidores, obstinados, orgulhosos, hedonistas, incrédulos... 
 
O resgate do CETRO espiritual na vida dos homens 

• João 3:17 Porque Deus amou o mundo... 
• Colossenses 1:20 A cruz resgata a nossa dignidade e a 

idoneidade em Cristo; 
• I Pedro 1:8 Ele nos resgatou das trevas; 
• Números 24:17 – Um cetro que subirá de Israel, que ferirá os 

moabitas, que destruirá os filhos de Sete; 
• Jesus se manifestou em carne para desfazer as obras do Diabo; 
• Reinando com Cristo em vida; 
• Romanos – vitória sobre o pecado, o mundo, diabo, inferno. 
• I João 4:4 Maior é o que está em nós. 

 
 A fonte do CETRO de autoridade 
Atos 1:8 E recebereis poder... 
 
Resgatando a autoridade espiritual 
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Marcos 16:17-18 E estes sinais seguirão aos que creem, em meu 
nome expulsarão Demônios, falarão novas línguas, pegarão em 
serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos 
fará cano algum, e imporão as mãos nos enfermos e eles ficarão 
curados. 
 
CONVITE E APELO. 
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Lição 10 
 

O ladrão das bênçãos! 
 
Em João 10:10, Jesus chama o Diabo de Ladrão. 
Mateus 11:21-26 O valente que saqueia as casas; 
 
Um valente que precisa ser amarrado por um Valente mais poderoso; 
Jesus Cristo se manifestou em carne para desfazer as obras do Diabo; 
Se o Diabo for expulso, e ao retornar se encontrar a casa vazia, ele traz 
consigo mais (7) sete demônios; 
 
Em Joel 1:1-4, o profeta nos revela (4) quatro tipos de demônios 
como gafanhotos. 

• Cortador – que se intromete e acaba com os relacionamentos 
entre amigos, entre namorados, entre pessoas casadas, entre 
patrão e empregados etc. 

• Migrador – tratam-se de espíritos familiares, que migram, 
amaldiçoando até a 20a geração familiar, e quando mata um, 
entre em outro membro da família; 

• Devorador – que acaba com as finanças de pessoas, de famílias, 
de empresas, de nações etc. 

• Destruir – que mata a pessoa na prostituição, no alcoolismo, 
aids, homicídios, suicídios e com espíritos de doenças. 

 
Vítimas do Diabo 
O Diabo anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém a 
quem possa tragar; 

• Sansão – que perdeu sua força; 
• Saul – que perdeu seu reinado; 
• Judas – que perdeu sua salvação. 
• Ananias e Safira – morreram porque venderam uma propriedade 

e não dizimaram. 
 
Em Lucas 11:14-28, Jesus nos assegura que os demônios saqueiam 
as casas 

• Mateus 12:29 O Diabo entra nas casas como valente para roubar 
e saquear; 
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• Lucas 11:22 É necessário vir outra Valente mais poderoso para 
desarmar o ladrão saqueador; 

• Lucas 11:24-26 – Quando o espírito saqueador é expulso, e 
quando volta e encontra a casa vazia, ele traz consigo mais (7) 
sete saqueadores. 

 
Em nossos dias, o Diabo continua roubando, saqueando e pilhando 
muitas pessoas, famílias, instituições e famílias. 

• O ladrão das finanças; 
• O ladrão dos bons relacionamentos; 
• O ladrão da saúde (espíritos de enfermidades); 
• O ladrão da pureza; 
• O ladrão da alegria; 
• O ladrão dos sonhos. 

 
Em Joel 2:23-27, há uma palavra profética de Deus, através da Nova 
Aliança em Cristo Jesus, que há de restituir tudo aquilo que o Diabo 
nos roubou. 

• V23 Alegrai-vos filhas de Sião; 
• V23 Chuva temporã e Serôdia; 
• V24 As eiras se encherão de trigo; 
• V24 Os lagares transbordarão de azeite e vinho novo; 
• V25 Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto; 
• V26 Comereis abundantemente até ficardes fartos; 
• V26 Louvareis o Nome do Senhor Jesus como verdadeiros 

adoradores; 
• V26 O meu povo nunca mais será envergonhado; 
• V27 E sabereis que a minha Unção está no meio de vós; 

 
RECEBA, EM O NOME DE JESUS! 
 
Conclusão  
Para termos direito à essa restituição, é necessário firmamos uma 
Aliança com Deus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, 
derramado na cruz do calvário, para amarrarmos o valente que procura 
roubar e saquear a nossa vida, a vida de nossa família, a vida de nossa 
cidade, e a vida da nossa nação. 
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Lição 11 
 

O Capacete da Salvação! 
 
Efésios 6:17 
 
A função do capacete 
As funções da mente 
A mente como fórum de grandes batalhas 
O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo; 
As setas diabólicas que tentam nos atingir. 
O aparelho psíquico- consciente, subconsciente, e inconsciente; 
 
As patologias da mente 

• Distúrbios psiquiátricos – neurose, psicose, esquizofrenia; 
• Distúrbios neurológicos – epilepsia, autismo, hiperativíssimo; 
• Distúrbios da conduta – sexuais, delinquência, arteriosclerose; 
• Distúrbios Mentais – cretinos, imbecis, idiotas. 
• Maus pensamentos. 

 
A mente como oficina de Satanás 

• II Cor. 4:4 – O Deus deste século cegou o entendimento dos 
incrédulos; 

• Efésios 2:3 – Todos nós andávamos nos desejos da carne e dos 
pensamentos; 

• Colossenses 1:21 Todos nós éramos estranhos e inimigos no 
entendimento; 

• Gálatas 5:19:21 
• Opressão demoníaca. 
• Fardos 
• Depressão. 

 
Hollo May e o homem à procura de si mesmo 

• A doença do século – solidão e ansiedade; 
• As perturbações mentais do homem moderno: 
• A perda do senso do self; 
• A perda do foco de valores; 
• A perda da linguagem e da comunicação pessoal; 
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• A perda do senso do trágico. 
 
Konrad Lorenz e a demolição do homem 

• A dualidade entre o corpo e a alma; 
• O mal estar na cultura; 
• As falhas no comportamento; 
• O desencaminhamento do espírito humano; 
• As dificuldades da juventude na atualidade 

 
Passos para a libertação da mente 

• II Cor. 2:16 Quem conheceu a mente de Cristo para que possa 
instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 

• Marcos 12:30 Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento; 

• II Cor. 10:5 Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue 
contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o 
pensamento à obediência de Cristo; 

• Romanos 12:2 E não vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para 
que possais conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável 
vontade de Deus. 

• Filipenses 4:8 Quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, 
tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo 
o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e 
se nisso há algum louvor, nisso pensai; 

• Salmos 19:14 – Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a 
meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha 
minha e libertador meu. 

• E recebereis poder! 
 
Atos 1:8 
 
Conceito de Poder 
É o desempenho de domínio e autoridade em seus aspectos físico, 
mental, social e espiritual. 
 
O poder interligado no Reino Espiritual 
No princípio da criação, foi outorgado por Deus ao homem.  
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Gênesis 1:28 E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, e multiplicai-
vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e domina sobre os peixes do mar, 
sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move na terra. 
 
 
 
Um dos maiores desejos do homem em sua escala de valores é de 
obter PODER. 
A história nos mostra que no correr dos tempos, muitos impérios 
dominaram o mundo: 

• O domínio império Egípcio; 
• O domínio do Império Fenício; 
• O domínio do Império Babilônico; 
• O domínio do Império Romano; 
• O domínio do Império Norte-Americano. 

 
Existe uma missão diabólica das forças das trevas para enfraquecer 
as pessoas. 
Seis campos que o Diabo explora para enfraquecer as pessoas: 
 
Doenças – Anemia, Diabetes, Osteoporose; Câncer, Depressão; Mal de 
Parkson, Mal de Alzheimer. 
 
Marginalidade social – As pessoas que vivem sem participação social, 
sem trabalho, sem oportunidades para crescer profissionalmente, para 
se aperfeiçoar profissionalmente, excluídas por um modelo econômico 
explorador e injusto;  
 
Pobreza 
Conflitos emocionais; 
Dependência neurótica, do fumo; Opressão. 
 
A fonte do Poder emana do Trono de Deus 

• O poder de Deus na criação; 
• O poder de Deus no dilúvio; 
• O poder de Deus na destruição de Sodoma e Gomorra; 
• O poder de Deus na conquista de Jericó; 
• O poder de Deus abrindo o mar vermelho; 

 
Unção, poder, fogo e glória nos heróis do passado 

• Davi – mata um leão e derrota um gigante; 
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• Sansão – força nas mãos e nos cabelos, fere mil filisteus com 
uma queixada de jumento fere mil filisteus e derruba o templo de 
Dagom; 

• Gideão – com 300 homens valentes, derrota exércitos 
poderosíssimos dos midianitas e amalequitas; 

• Elias – mata 400 profetas de Baal. 
 
Unção, poder, fogo e glória na Nova Aliança 
O poder de Deus no Ministério de Jesus Cristo 

• Mateus 28:18 É me dado todo o poder nos céus e na terra; 
• Lucas 6:19 A unção na orça do manto de Jesus; 
• Atos 5:15 A Unção na sombra de Pedro; 
• Atos 19:12 pessoas levavam lenços e aventais para serem 

ungidos. 
 
 
Na cruz, Jesus derrota nossos 4 inimigos: o pecado, o mundo, o Diabo 
e o Inferno. 
 
Ilustração: Um homem incendiário no bairro de Campo Grande, no RJ. 
 
A aquisição do Poder para vencer na vida está no Reino Espiritual, nas 
mãos de Jesus. 
Atos 1:8 E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo; 
Marcos 16:17-18 E estes sinais seguirão aos que creem, em Meu 
Nome expulsarão demônios; falarão novas línguas, pegarão em 
serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, nada 
lhes fará dano algum; e imporão as mãos sobre os demônios e eles 
ficarão curados. 
 
Subindo o Monte Sião (Tinguá) 

• Iniciando com um CONCERTO ESPIRITUAL; 
• A quebra dos OBSTÁCULOS; 
• A LAGOA SANTA; 
• A CONTAGEM; 
• A REVELAÇÃO; 
• O limiar da ENTRADA NO ARRAIAL 
• Dentro do ARRAIAL 
• Suplicando pela revelação; 
• Cansados e enfraquecidos; 
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• Caçadores da Glória de Deus; 
• Em meio à escuridão e a quietude da natureza; 
• Os gravetos caídos e pisados; 
• A luz da glória de Deus; 
• O avivamento dos gravetos como vidas valorizadas por Deus. 
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Lição 12 
Orfanato Espiritual 

 
 
Multidões como Ovelhas sem Pastor 
Marcos 6:34 Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque 
eram como ovelhas que não tem pastor. 
 
A raízes da orfandade espiritual 

• A perda da imagem e semelhança de Deus; 
• A descaracterização da divindade na vida do homem; 
• O pecado criou um abismo de separação entre Deus e o homem; 
• O homem ficou na orfandade espiritual 
• Jesus ilustra essa orfandade na Parábola do Filho Pródigo; 

 
Jeremias capítulo 2 

• 1.6.1. Verso 12 – O meu povo trocou a sua glória pelo que não é 
de nenhum proveito; 

• 1.6.2. Verso 13 – O meu povo praticou duas maldades:  
• Me abandonou como um manancial de águas vivas; 
• Cavou para si cisternas rotas que não retém águas. 
• Salmos 1:4 Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. 

 
Quem é a pessoa que vive na orfandade 

• Visitando um Orfanato em Jacarepaguá; 
• O desamparo humano; 
• As condições de exclusão e de marginalidade. 

 
O Resgate da Orfandade 

• Lucas 19:10 O Filho do homem veio buscar e salvar o que se 
havia perdido; 

• Oséias 14:1 Volta oh Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos 
teus pecados estás caído; 

• Isaias 53:10 Ele foi moído pelas nossas iniquidades. 
 
Uma nova Aliança em Cristo Jesus 

• João 14:18 Não vos deixareis órfãos; 
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• João 1:12 Mas à todos quanto o receberem deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus; 

• Hebreus 9:15 Jesus Cristo é o mediador de um novo testamento 
de Deus com os homens; 

• Jeremias 31:31 O Messias veio para estabelecer um novo 
concerto entre Deus e os homens; 

• II Cor.  5:17 Quem está em Cristo é nova criatura. 
• Apocalipse 5:9 O Senhor coloca nos lábios um novo cântico; 
• Apocalipse 21:5 Eis que faço nova todas às coisas. 

 
Os benefícios de sairmos da orfandade espiritual 

• O Nome escrito lá nos céus; 
• O Espírito Santo governará a vida do homem; 
• Nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus; 
• Abençoado com toda a sorte de 37ô373737i37 das regiões celestes; 
• O Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. 

 
O Mover de Deus acontecerá na vida do homem que é resgatado de 
sua orfandade. 

• O corpo como Santuário do Deus altíssimo; 
• Os Frutos do Espírito Santo; 
• Dons Espirituais; 
• Poder e autoridade sobre o Diabo e seus anjos; 
• Poder para superar as mais terríveis aflições deste mundo; 
• Poder para vencer a tentação e o pecado; 
• Serás arrebatado para se encontrar com Cristo na glória; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

Lição 13 
 

A Unção da Libertação e de 
Conquistas! 

 
Ezequiel capítulo 1 
 
Definindo a Unção – a manifestação da glória de Deus na vida do 
crente; 
Finalidade da Unção – Capacitar os filhos de Deus para a Libertação e 
Conquistas 

• O povo de Israel que se encontrava no exílio na Babilônia; 
• A revelação ao Profeta Ezequiel junto ao rio Quebar. 
• Uma Unção Poderosa do Trono de Deus para a Libertação e 

Conquista. 
• Uma Unção para nos resgatar as perdas que sofremos; 
• Uma Unção para restituir nossos bens que foram perdidos. 
• Pode ser manifestada em épocas de nossas crises, para nos 

capacitar para grandes vitórias nas lutas, e para nos redimir do 
mal; 

• O povo de Israel teria que tomar posse dessa unção, para serem 
libertos das garras dos Assírios. 

• Uma unção poderosa para reconstruir Jerusalém. 
 
Identificando os quatro Seres 

• São Querubins que vivem para proteger o Trono da Glória de 
Deus; 

• São cheios da Unção do Espírito Santo. 
 
Os efeitos poderosos dessa Unção 
Uma Unção que dinamiza a personalidade: 

• Verso 10. Os Querubins tinham: 
• Rosto de Leão – que define que os crentes dessa geração tem 

que ter coragem, ousadia e valentia para vencer na luta contra o 
mal; 

• Rosto de Boi – que define a necessidade do crente ter pasto e 
alimento na Palavra para sobreviver em épocas de crises; 
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• Rosto de Águia – para se ter visão ampla da obra e voar por 
sobre as circunstâncias e dificuldades da vida; 

• Rosto de Homem – essa unção foi preparada para os filhos de 
Deus. 

 
Uma Unção que nos dá a direção de Deus.  
Verso 12. Cada qual andava para a sua frente; para onde o Espírito 
havia de ir, iam; e não se viravam quando iam; 
 
Uma Unção que amplia nossos horizontes 
Verso 17. Andando elas, podiam ir em quatro direções. 
 
Uma Unção que gera intimidade com Deus e nos põe de pé 
Ezequiel 2:1 – Essa voz me disse: Filho do Homem põe-te de pé e 
falarei contigo. 
 
Uma Unção que quer habitar em nós 
Ezequiel 2:2 – Então entrou em mim o Espírito Santo quando falava 
comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. 
 
Essa Unção nos capacita e nos envia para a obra de Deus 
Ezequiel 2:3. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às 
nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais 
prevaricaram contra mim até os dias de hoje. 
 
Essa Unção nos faz comer os rolos dos mistérios sobrenaturais de 
Deus 
Ezequiel 3:1-3 – Ainda me disse: Filho do Homem, come o que 
achares; come esse rolo. E me disse: dá de comer o teu ventre e enche 
as tuas entranhas deste rolo que te dou. Eu o comi e na doce me era 
doce como o mel. 
 

Conclusão: Quem deseja receber essa Unção??? 
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Lição 14 
 

Os efeitos do Mover do  
Espírito Santo na vida dos crentes 

 
Atos 17: 28 Porque Nele nos movemos e existimos, pois somos a sua 
geração. 
 
O mover do Espírito Santo na Nova Aliança; 
 
Se manifestou completamente na vida de Jesus Cristo, o ungido de 
Deus. Lucas 4:18-19 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que 
me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os 
quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar 
vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano 
aceitável do Senhor. 

• Jesus curou os enfermos;  
• Expulsou demônios;  
• Ressuscitou os mortos; 
• Andou por sobre as águas;  
• Fez muitos milagres. 

 
O Mover do Espírito Santo na vida dos Apóstolos; 

• O pentecoste em Jerusalém com línguas e fogos e línguas 
estranhas; 

• Pedro e Silas sendo liberto da prisão; 
• A sombra de Pedro que curava. 

 
A função do Espírito Santo – executar os planos de Deus na vida dos 
homens; 
Plano de Deus – manifestar a sua glória em nós e nos salvar de todo o 
mal. 
O que significa o Mover do Espírito – é a forma dinâmica da sua 
manifestação, segundo a vontade de Deus. 
 
Os efeitos desse Mover na Antiga Aliança 
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• Se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2; 
• Trouxe à existência coisas que não existiam. Gênesis 1:3 Haja 

luz; 
• Trabalhou na criação do homem. Gênesis 1:26 Façamos o 

homem; 
• Se manifesta poderosamente na vida dos Querubins, Serafins, 

Arcanjos, e Anjos que estão à serviço de Deus; 
• Se manifestou na vida dos Reis, Profetas, Juízes e Sacerdotes à 

serviço do povo de Deus em Israel; 
• Se manifestou poderosamente destruindo cidades inteiras e 

suas populações em Sodoma e Gomorra; 
• Dirigiu o povo de Israel ao sair do Egito. Durante o dia se 

manifestava numa nuvem, e à noite numa coluna de fogo; 
• Fez abrir o Mar Vermelho; 
• Transladou Enoque e Elias para a glória num redemoinho e carro 

de fogo. 
• Se manifestava na Arca da Aliança, e ali, se alguém não 

estivesse preparado poderia ser fulminado e morto. 
 
Os sete (7) efeitos do Mover do Espírito Santo na vida dos crentes 

1. Convencimento – João 16:8 Nos convence do pecado, da justiça 
e do juízo. 

2. O resgate dos Sonhos e das Visões - Joel 2:28 E há de ser que, 
nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, 
os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos 
terão sonhos,  

3. Poder - Atos 1:8 E recebereis poder ao descer sobre vós o 
Espírito Santo; 

4. Livramento – Lucas 10:19 Eis que vou dou poder para pisardes 
em serpentes e escorpiões, e nada vos fará mal algum; 

5. O corpo como Tabernáculo – I Cor. 6:19 O nosso corpo é o 
templo do Espírito Santo; 

6. Intercessão – Romanos 8:26 O Espírito Santo intercede por nós 
com gemidos inexprimíveis; 

7. Presença – Mateus 28:20 Eis que eu estarei convosco todos os 
dias... 

 
Receba os efeitos desse mover. 
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Lição 15 
 

Peso da Glória de Deus! 
 
O maior sonho de um ser mortal é de contemplar a Glória de Deus 
Contexto Bíblico da Glória de Deus 

• I Cron. 29:11 descreve a sua majestade e esplendor; 
• Êxodos 33:3-5 Tão grandiosa que nenhum ser vivo despreparado 

poderia permanece vivo; 
• Êxodos 13:21. Nuvem e coluna de fogo no deserto; 
• Êxodos 24:15, 16. Cobriu o Sinai quando Deus outorgou a Lei; 
• II Crônicas 7:1 Encheu o templo na época de Salomão; 
• I Samuel 4:4 Habitava entre os Querubins no Lugar Santíssimo 

no templo; 
• João 1:14 Os pastores viram a glória de Deus no nascimento de 

Jesus. 
• I Cor. 2:8. Jesus Cristo, o Senhor da glória; 
• No monte da transfiguração 
• Atos 1:9 Jesus subiu aos céus em glória; 
• Mateus 24:30 Jesus voltará em poder e grande glória. 
• Atos 2.  A glória no pentecostes; 
• II Cor. 12:1-12 O Espírito Santo manifesta de forma sobrenatural 

a glória de Deus na Igreja. 
 
A glória de Deus, preparada especialmente para o homem 

• Fomos criados para o “louvor de sua glória!”; 
• Se credes, veras a glória de Deus! 
• Romanos 8:18 Os sofrimentos do tempo presente, não se 

comparam com a glória que há de ser revelada. 
• Hebreus 2:10 os crentes serão levados à presença gloriosa de 

Deus; 
• Romanos 8:17 Os crentes irão compartilhar da glória de Cristo; 
• I Pedro 5:4 Receberemos uma coroa de glória! 
• Através da Unção do Espírito Santo, podemos ser levados à 

gloriosa presença de Deus. 
 
Isaias 6:1-8 Isaias vê a glória de Deus 
A posição divina 
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• V1. Vi o Senhor assentado num alto e sublime trono; 
• Os efeitos do seu mover 
• V1. A sua glória enchia o templo; 
• V4. Os umbrais das portas se moveram e a casa se encheu de 

fumaça; 
• A corte que lhe assessora 
• V2. Os serafins estavam acima Dele; 
• O reconhecimento de nossas limitações 
• V5. Aí de mim que vou perecendo, porque sou um homem de 

lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e 
os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 

• 4.5. A expressão da adoração 
• V3. E clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos 

Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória! 
• O efeito redentivo da glória de Deus 
• V6e7. Mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão 

uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz e com ela 
tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou nos teus lábios e 
a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. 

• O desafio e a disposição para servir ao Senhor 
• V8. Depois disso, ouvia a voz de Deus que dizia: A quem enviarei, 

e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui senhor, 
envia-me à mim! 

 
Um dos maiores desejos de Deus é de revelar a sua glória aos 

homens 
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Lição 16 
 

O Direito da Primogenitura 
 
Hebreus 12:16-17 
 
O significado do direito da Primogenitura em Israel 

• Quem é o primogênito? 
• Direito – herdava os bens do pai e era abençoado 
• O significado espiritual da primogenitura. 
• A morte das crianças primogênitas no Egito. 

 
A primogenitura espiritual era definida por Deus 

• Deus ignorou a primogenitura de Ismael e aceitou a de Isaque; 
• Deus ignorou a primogenitura de Caim e aceitou a de Abel; 
• Ruben perdeu a primogenitura para José; 
• Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha para 

Jacó. 
 
O significado espiritual das heranças 

• Heranças de bênçãos; 
• Heranças de maldições; 
• Pessoas que não dão valor à sua herança das bênçãos 

espirituais. 
 
A benção da primogenitura na Nova Aliança 

• Jesus é o primogênito de Deus; 
• Jesus é o herdeiro de Deus; 
• Os crentes são coerdeiros em Cristo Jesus; 
• Os crentes são herdeiros de toda sorte de bênçãos das regiões 

celestes. 
 
Heranças da primogenitura espiritual 

• Herança do Sacerdócio – Hebreus 2:9 Vós sois geração eleita, 
sacerdócio real; 

• Herança de Realeza – II Tim. 2:12 Se perseverarmos com Ele, 
com Ele também reinaremos em vida. 
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• Herança da Porção Dobrada -  Atos 1:8 E recebereis poder ao 
descer sobre vós o Espírito Santo. 

• Herança de Toda sorte de bênçãos -  Efésios 1:3 Ele nos 
abençoou com toda sorte de bênçãos das regiões celestes. 

• Herança de vida vitoriosa. Romanos 8:37 Porque em todas 
essas coisas, somos mais do que vencedores por Aquele que 
nos amou. 

 Vitória sobre o pecado; 
 Vitória sobre os demônios; 
 Vitória sobre o mundo e suas aflições; 
 Vitória sobre a morte; 
 Vitória sobre o inferno; 
 Vitória sobre os nossos adversários. 

 
Convite aos que desejam ter direito à essa herança espiritual 

Passos para se ter direito: 
Crer de todo coração em Jesus Cristo, a fonte de todas as bênçãos; 

Recebe-lo como Senhor e Salvador; 
Ser batizado com o Espírito Santo para ser justificado pela fé. 
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Lição 17 
 

Raízes de amargura! 
 

Hebreus 12:14-15 
O propósito do Espírito Santo é trazer cura para a sua Igreja – 
Hebreus 12:13 E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o 
que manqueja se não desvie inteiramente; antes, seja sarado. O 
Espírito Santo preparando a sua Igreja para o arrebatamento – Efésios 
2:27 Haverá uma Igreja gloriosa, sem ruga ou mácula, ou qualquer 
outra coisa desta espécie. 
 
Coisas que acontecerão no arrebatamento, num abrir e fechar dos 
olhos: 1) I Cor. 15:52 Seremos transformados. O corpo mortal será 
substituído pela imortalidade; Receberemos um corpo glorioso 
(Filipenses 3:21). Para os filhos de Deus, há uma obra diária da Graça 
de Deus em nossas vidas. 
 
As raízes de amargura – Hebreus 12:14-15 Segui a paz com todos e a 
santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tendo cuidado de que 
ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de 
amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem.  
 
Consequências da Raiz de amargura:  como uma árvore daninha que 
foi plantada: que brota; que contamina; com espinhos; com venenos; 
que sufoca árvores boas; os frutos de sua vida será em função das 
raízes onde você está plantado; raízes de amargura. 
 
Fatores que fazem nascer a raiz da amargura: sonhos que se 
azedaram; maus relacionamentos; promessas não cumpridas; 
necessidades não supridas; perseguições; traições; contrariedades; 
prejuízos; perdas; vergonha; decepções. 
 
O Diabo alimenta essas raízes amargas – com ódio, mágoa, 
ressentimento, privando da Graça de Deus; infelicitando a vida, 
provocando doenças emocionais e psíquicas. 
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O remédio para matar essas raízes amargas: Efésios 4:27-30 Não 
deis lugar ao Diabo. Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe 
fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com 
o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra 
torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê 
graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, para o qual 
fostes selados para o dia da redenção.  Gálatas 5:14-15 Amarás ao 
teu próximo como a ti mesmo. Se vós vos mordeis ou vos devorais 
uns aos outros, vede que não vos consumais uns aos outros.  
 
É impossível o Espírito Santo operar numa vida amargurada 
Como arrancar as raízes de amargura: 1) Não dando lugar ao Diabo; 2) 
vivendo em amor; 3) controlando as palavras que saem da sua boca; 
 
O Espírito Santo pode fazer um bisturi – Salmos 1 – como raízes 
plantadas junto a corrente de águas que dá o seu fruto na estação 
própria, e tudo quanto fizer prosperará. 
Eu quero novas raízes, para serem plantadas no reino do filho do Seu 
amor. 
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Lição 18 
 

Permaneça na Unção! 
 

Salmos 89:20 Achei Davi, meu servo; com o meu óleo santo o ungi! 
Deus te achou e te ungiu. 
 
Promessa aos que recebem a unção – Salmos 89:22. O inimigo não o 
importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os 
seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a 
minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu 
nome será exaltado o seu poder. 
 
Como posso permanecer na unção? 
 3.1. Você precisa compreender a sua necessidade por óleo 

fresco todos os dias. 
 3.2.Não permita que as tradições mortas lhe controlem 

espiritualmente. 
 Permaneça sempre na presença de Deus. 
 Abrace o mover atual de Deus, mesmo que venha lhe exigir 

grandes mudanças; 
 Mantenha intimidade com Deus; 
 Permaneça faminto por Jesus; 
 Mantenha seu viver livre do pecado. 
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Lição 19 
Os padrões para uma vida de plena 

realização! 
 
Eclesiastes 9:8-10 
Há várias fases da vida de um homem 
Erik Erikson e as oito idades do homem:  Confiança X desconfiança/ 
Autonomia X vergonha; Iniciativa X culpa; Produtividade X 
inferioridade; Identidade X confusão de papéis; Intimidade X 
isolamento; Generatividade X estagnação; Integridade do ego X 
desesperança. 
 
As fases na vida do Rei Salomão: romantismo/ prazer/ criticismo/ 
desilusão. 
Os (5) cinco padrões para uma vida de plena realizações 

1. Uma vida de retidão – V8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas 
vestes; 

2. Uma vida de Unção – V8. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça; 
3. Uma vida de amor em família. V9. Goza a vida com a mulher que 

tu amas. 
4. Uma vida com propósitos. V10 Tudo o que vier à mão para fazer, 

faze-o conforme as tuas forças. 
5. Uma vida sem utopias. V10. Pois na sepultura para onde vais, 

não há obra, nem projetos, nem conhecimento, e nem sabedoria 
humana. 

 
Direitos e Intimidade com Deus 
Colossenses 1:1-22 
 A finalidade da criação – Colossenses 1:16 
 Os direitos que Deus tem nos garantido 
 O direito da Criação – V16b tudo foi criado por Ele e para Ele. 
 O direito de Resgate – V13 e que nos tirou das trevas e nos 

transportou para o reino do Filho do Seu amor. 
 O direito da Remissão dos Pecados – V14 em quem temos a 

redenção pelo seu sangue, para a remissão dos pecados. 
 O direito da Reconciliação – V22 agora contudo nos reconciliou 

no corpo de sua carne, pela sua morte; 
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 O direito da Aptidão – V12 dando graças ao Pai que nos fez 
idôneos, 

 O direito de participarmos da Herança dos Santos – V12b para 
participarmos da herança dos santos em luz; 

 
A condição para tomarmos posse desses direitos 
 V22b. para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e 

inculpáveis. 
 V23 e se é que permaneceis fundados e firmes na fé. 
 Gerando intimidade com Deus 
 Gênesis 1:26 criado à imagem e semelhança de Deus; 
 João 14:18 não vos deixarei órfãos; 
 Atos 1:8 E recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito 

Santo; 
 João 14:27 Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou; 
 João 14:16 Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, 

para que esteja convosco para sempre; 
 João 15:5 Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém 

permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque 
sem mim nada podeis fazer. 

 João 15:10 Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos 
mando; 

 João 15:16 Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que 
vos escolhi. 

 João 17:24 Pai quero que, onde eu estiver, quero também que 
estejam comigo aqueles que me destes, para que vejam a minha 
glória. 

 
Convite à quem está longe de Jesus e quer se reconciliar; 
Convite à quem deseja gerar intimidade com o Espírito Santo, para 
tomar posse de todas as promessas de Deus, no Reino Espiritual; 
Ato Profético com todos os vasos: 
Falando com o Pai em línguas dos anjos; 
Abrindo os braços e sentindo a presença do Espírito Santo; 
Abrace o Espírito Santo e receba uma Unção de Intimidade nos braços 
do Pai. 
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Lição 20 
 

Fortalezas do diabo! 
 

Apocalipse 9:1-11 
II Coríntios 10:7 As armas da nossa milícia não são carnais, mas 
poderosíssimas em Deus para destruir fortalezas. 
 
As fortalezas do diabo  

• Fortalezas construídas no reino espiritual; 
• Fortalezas edificadas por legalidades dadas ao diabo no 

contexto familiar; 
• Fortalezas edificadas por pactos e alianças com o diabo; 
• Fortalezas que dominam territórios pelos principados das trevas; 

 
As implicações espirituais das fortalezas demoníacas na vida do 
homem 

• Opressões; 
• Tormentas;  
• Destruição;  
• Miséria;   
• Enfermidades;  
• Medo;  
• Insegurança. 

 
Nos últimos dias se cumpre as profecias de que, Satanás abre os 
portais do Inferno e libera milhões de demônios destruidores na 
direção do planeta terra 

• Isaias 14:12 Como caístes do céu, oh estrela da manhã, filho da 
alva! Como fostes lançado por terra, tu que debilitas as nações; 

• Lucas 10:18 Eu via a Satanás como um raio, que caia do céu; 
• Apocalipse 9:1 O 5o anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída 

do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. 
 
A potestade do mal, que recebe a chave do abismo 
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Forças espirituais do mal; Se infiltram nos lares, nas escolas, nas 
instituições, nas ruas, no campo e na vida dos homens; 
 
Características dos demônios como gafanhotos que saem do abismo 
Demônios de destruição 
Verso 11... e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo 
nome em hebraico é Abadom, e em grego, Apoliom”. 
Destroem as famílias, a economia das nações, a ecologia, os 
relacionamentos, e a vida do homem; 
 
Demônios potestades – 
Verso 7. ... em suas cabeças havia como que coroas parecendo de 
ouro. 
Domínio sobre os que homens que estão nas lideranças políticas e 
econômicas do mundo – Ex. Bush e Sadam Hussem; 
Domínio sobre os filhos da desobediência; 
No reino das trevas eles são príncipes das trevas. 
 
Demônios astutos 
Verso 7. ... e os seus rostos eram como rostos de homens. 
São peritos em armarem laços de morte; astutas ciladas; setas com 
feridas mortais; artimanhas da maldade. 
 
Demônios da Sensualidade. 
Verso 8. ... tinham também cabelos, como cabelos de mulheres. 
Nudismo, prazeres carnais, sexo livre, homossexualidade, lesbianismo. 
Comanda os inferninhos, a boca de fumo; o baixo meretrício; os bailes 
funks, o rock in Roll. 
 
Demônios “exus” da violência.  
Verso 8b. e os seus dentes eram como dentes de leão. 
Eles são extremamente violentos, assassinos, recrutam jovens para o 
crime organizado; possuem os homens para transforma-los em feras, 
estupradores, criam a bomba atômica, armas químicas, fuzis, 
granadas, metralhadores, R15, lanças chamas. Criam motins nos 
presídios. Dirige os chefes do tráfico com ordem para matar, expulsar 
moradores; degolar os inocentes; esquartejas jovens e jogar os restos 
mortais no rio; comenda o terrorismo no mundo; derrubou as torres 
gêmeas; domina a faixa de Gaza no Oriente Médio; deu ordem para 
Bush arrasar com o Afeganistão; e arrasar com o Iraque. 
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Demônios de Inatingibilidade material –  
V9. Tinham couraças, como couraças de ferro....  
Poderes humanos não o destroem; 
As nossas armas não são carnais, e sim espirituais, para destruir 
fortalezas; 
A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim 
contra principados e potestades, contra os dominadores do mal neste 
mundo tenebroso; 
A armadura espiritual. 
 
 
Demônios das trevas.  
Versos 2 e 3. Ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço 
como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço 
escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para 
a terra.   
O Diabo é o Príncipe das trevas;  
Jesus Cristo nos resgatou das trevas para o mundo da sua 
maravilhosa luz. 
 
Missão principal dos demônios do abismo 

• Atormentar a vida dos homens. Versos 4 e 5. como escorpião 
quando fere alguém; 

• Causar dano aos homens. Versos 4 e 10. perdas, vergonha; 
lágrimas vertidas, dor, angústia, lar es desfeitos; pessoas com 
esperanças mortas; 

• Tormentos pior do que a morte. Verso 6. Os homens buscarão a 
morte para encontrar alívio, mas não a encontrarão. 

 
A situação do povo de Deus diante da Cavalaria do Inferno 
Os selados pelo Espírito Santo são livres da tormenta.  Verso 4b. Foi 
lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer 
cousa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que 
não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. 
 
O Selo do Espírito Santo nos protege dos Demônios destruidores. 
Efésios 1:13,14 Depois que ouvistes a Palavra da verdade, o Evangelho 
da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o 
Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o 
resgate da sua prosperidade. 
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Selados pelo Espírito Santo 
• Recebendo o “Manto Profético” de Elias; 
• Destruindo as fortalezas do inferno; 
• Deus organizando o seu Exército; 
• Mapeando os territórios do mal para serem destruídos; 
• As armas espirituais 
• Armas defensivas; 
• Armas ofensivas. 
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Lição 21 
 

O leão, o Dragão e a Besta! 
 

Apocalipse 5:5 
 
Introdução 
Um retrato do futuro do nosso planeta, apresentado no livro de 
Apocalipse; 
Dragões, Bestas e estranhas criaturas, são visões dos acontecimentos 
futuros; 
Fique de olho no calendário que já começa a acontecer; 
O palco já está sendo montado em Megido, no Oriente Médio, onde 
tudo acontecerá. 
 
O Leão 
O Leão da Tribo de Judá, o grande vencedor. Apocalipse 5:5 
No final vence todo o mal; 
O seu poder não conhece limites; 
O seu Nome faz estremecer o inferno; 
O Dragão e a Besta se juntarão para a guerra, mas não conseguem 
derrotar o Leão da Tribo de Judá – Apocalipse 17:14 Estes 
combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque Ele é o 
Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis; vencerão os que estão com Ele, 
chamados, eleitos e fiéis”. 
 
O Dragão 
Apocalipse 12:3,7,8,9,17 – Viu-se também outro sinal no céu: um 
grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre 
as suas cabeças sete diademas, e houve guerra no céu. Miguel e os 
seus anjos batalhavam contra o dragão, e foi precipitado o grande 
dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana a 
todo o mundo. Então o dragão irou-se e foi fazer guerra aos que 
mandam os mandamentos de Deus, e mantém o testemunho de 
Jesus. 
O Dragão é a entidade espiritual maligna conhecida como o Diabo ou 
Satanás; 
Ele trabalha principalmente os agentes humanos; 
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Trabalhar para escravizar o homem, atormenta-lo, até destruí-lo 
completamente; 
Os grandes Tiranos da história foram agentes do Diabo, como Hitler, 
Saddam Husseim, Fernandinho Beiramar, Bin Laden entre outros; 
O plano do Dragão é espalhar miséria, fome, enfermidades, sofrimento, 
criminalidade, ver o homem aprisionado como animal, até leva-lo para 
o sofrimento eterno no inferno. 
 
A Besta 
Uma criatura sobrenatural que se levanta das profundezas; 
Um monstro a quem o Dragão outorga poder; 
Apocalipse 13:1-2 E eu vi subir do mar uma Besta que tinha 10 chifres, 
e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas 
cabeças um nome de blasfêmia. A Besta que eu vi era semelhante ao 
leopardo, e os seus pés como os do urso, e a sua boca como o de 
leão. O Dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. 
A Besta é personificada numa figura política poderosa; 
Ele se tornará o líder de uma nova ordem mundial que governará o 
globo e exigirá submissão das nações; 
A Bíblia o chama de O AntiCristo; 
A Besta exigirá adoração de seus súditos; 
Apocalipse 13:3,4,8 – Toda a terra se maravilhou, seguindo a Besta, e 
adoraram o dragão que deu à Besta a sua autoridade; e adoraram a 
Besta dizendo: Quem é semelhante à Besta? Quem poderá batalhar 
contra ela? E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, esses 
cujos nomes não estão escritos no Livro da Vida do Cordeiro. 
A Besta assumirá o Governo Mundial do Planeta durante 7 anos; 
Ele prometerá paz e liberdade religiosa ao mundo, e resolverá 
temporariamente o conflito no Oriente Médio entre árabes e judeus. 
 
O golpe da Besta 
Por algum tempo a população mundial terá na Besta como o salvador 
político e econômico do planeta, mas em 3 anos e meio de governo, 
ele reverterá a situação, abolindo e proibindo toda a adoração religiosa 
tradicional; 
A Besta se declarará como um Deus, exigindo que todos o adorem; 
Nesse tempo será erigido em Jerusalém uma Imagem da Besta, que 
Jesus o chamou de “Abominação da Desolação”, Mateus 24:15; 
É provável que essa imagem venha a ser um supercomputador com 
uma tecnologia incrível, ligado à rede de telecomunicações da Nova 
Ordem Mundial; 
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Ela fará que sejam mortos todos aqueles que não a adorarem – 
Apocalipse 13:14,15. 
Em Mateus 24:15-21 Jesus disse que, quando você ver essa imagem 
no lugar santo, haverá então uma tribulação como nunca houve em 
toda a história da humanidade; 
Haverá uma implacável perseguição da Besta contra o povo de Deus – 
Daniel 11:31; 12:11. Apocalipse 13:14,15. 
 
As exigências da Besta no Governo do Mundo 
O sistema de dinheiro ficará obsoleto; 
Haverá um sistema de crédito universal; 
Os que se submeterem à Besta receberão um microchip em sua testa; 
A base numérica desse sistema é baseado nas iniciais numéricas de 
666; 
Todos os demais cartões de créditos, identidades, CPF, títulos de 
eleitor, carteiras de motorista etc. serão substituídos por esse 
microchip; 
Quem não possuir essas marca da besta, não poderá comprar nada; 
A Bíblia diz que, os filhos de Deus se recusarão a serem identificados 
pelo número da Besta, e serão sustentados de forma sobrenatural pelo 
Espírito Santo. Apocalipse 13:16-18; e 12:6,14. 
 
O Aparecimento de Jesus, para arrebatar a sua Igreja 
Quando decorrerem 3 anos e 6 meses, quando a Besta quebrar o pacto 
e começar sua campanha violenta contra a Igreja, o Leão da Tribo de 
Judá, o Senhor Jesus, aparecerá descerá do céu com grande brado, 
retornando sobre as nuvens, com poder e grande glória, para resgatar 
todo o seu povo das garras dos seus perseguidores humanos; 
Todos os crentes que estão em Cristo, serão imediatamente 
transformados ao receberam corpos ressuscitados sobrenaturais, 
iguais ao corpo de Jesus depois que Ele ressurgiu; 
Então seremos semelhantes à Ele; 
Eles rumarão para o céu num evento conhecido como “O 
Arrebatamento”, para nos encontrarmos com Ele nos ares, e assim 
estaremos sempre com o Senhor. Mateus 24:29-31; I Tessalonicenses 
4:14-17.  I Cor. 15:51-57. Filipenses 3:21. 
Jesus recolherá a sua noiva para a maior e mais emocionante festa 
jamais dada, a Ceia das Bodas do Cordeiro no Céu! 
Os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro para o 
arrebatamento e participarem da Ceia das Bodas do Cordeiro no Céu; 
 



58 
 

A derrota final do Dragão e da Besta 
No pico do Megido, hoje um vale próximo de Jerusalém, também 
conhecido como Armagedon, Jesus e seus seguidores descerão 
montados em cavalos brancos voadores e sobrenaturais, preparados 
para a batalha final contra o exército de Satanás. Apocalipse 9:13-21; 
19:11-21; 17:14; 16:12-21. 
Jesus e seus seguidores então assumirão o controle do mundo e o 
organizarão, o governarão e o regerão da maneira que sempre deveria 
ter sido regido; 
O Dragão, a Besta, o Diabo e todos aqueles que não estão em Cristo, 
ficarão eternamente no abismo que é o Inferno. 
 
 
O Milênio 
Esse período extraordinária durará mil anos. Apocalipse 20:1-4 Daniel 
2:44; 7:18,26,27; Isaias 2:2-4; Salmos 22:27,28; 47:2,3,7,8. 
 
O Novo Céu e a Nova Terra 
No final do milênio, Deus renovará totalmente a superfície da Terra, 
resultando numa Nova terra paradisíaca, como o Jardim do Edem. A 
Grande Cidade Celestial de Deus, a Nova Jerusalém; 
A Bíblia diz que essa nova terá será redimensionada em 2.400 
quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura, e 2.400 km 
de altura. 
Ela será habitada para sempre pelos filhos de Deus. Apocalipse 
capítulos 21 e 22. 
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Lição 22 
 

Os Valentes de Deus! 
 
 
Juízes capítulo 6 
 
A Opressão dos Midianistas sobre o Povo de Israel 
Sete (7) anos de dominação social, política e econômica; 
Cavavam covas para si mesmo nos montes, cavernas e fortalezas; 
Saqueavam os produtos da terra; 
Roubavam as ovelhas, bois, camelos, e toda criação de animais; 
Entravam na terra para destruir; 
Israel se enfraquecia dia após dia. 
 
Deus levanta um Valente no meio do seu povo 
Gideão, um pobre e humilde camponês e agricultor da tribo de 
Manasses, e filho de Joás, que vivia no pequeno povoado de Ofra. 
 
Os relatos bíblicos nos revelam que os Juízes e Profetas tinham 
consigo os Valentes de Deus, para enfrentar a fúria de Satanás. 
 
Características dos Valentes de Deus 
 
É reconhecido por Deus – V12. Quando o Anjo do Senhor apareceu a 
Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. 
É acompanhado por Deus -  V12. Quando o Anjo do Senhor apareceu a 
Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. 
Reivindica a justiça de Deus. V13. Respondeu lhe respondeu: Ah meu 
Senhor, s e o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? 
Recebe uma missão de Deus. V14. Vai nesta tua força e livra a Israel 
das mãos dos Midianitas; 
É pessoa modesta e simples. V15. A minha família é a mais pobre em 
manasses, e eu o menor na casa de meu pai. 
É cauteloso – V17. Se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um 
sinal de que és tu que falas comigo? 
É temente a Deus. V22. Ai de mim, Senhor Deus, que vi o Anjo do 
Senhor face a face. 
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É um adorador. V24. Então Gideão edificou um altar ao Senhor, e lhe 
chamou “O Senhor é paz; 
É ousado e desafia o Inferno. V25. Derruba o altar de Baal que é de teu 
Pai, e corta o poste-ídolo que está ao pé dele; 
É revestido do Poder do Espírito Santo. V34. Então o Espírito do 
Senhor revestiu a Gideão; 
Se utiliza dos atos proféticos. V37. Eu porei um velo de lá na eira. Se o 
orvalho estiver somente no velo, e seca a terra em redor, então 
reconhecerei que hás de livrar Israel por minhas mãos. 
É seletivo na peleja. Juízes 7:3 Quem for tímido e medroso, retira. 
É estratégico e usa somente as armas espirituais. Juízes 7:16. Então 
repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um em 
suas mãos trombetas, cântaros vazios contendo tochas acesas. 
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Lição 23 
 
 

Restaurando os Sonhos! 
 

Gênesis 15:5 
 
A Teoria dos Sonhos 
Conceito – estado onírico de repouso. 
O funcionamento automático do cérebro. 
Origem dos Sonhos: 
Produtos do inconsciente; 
Condicionamentos orgânicos e ambientais; 
Revelações divinas sobre o futuro. 
 
Dons espirituais de interpretação dos sonhos 
Daniel e os sonhos de Nabucodonosor; 
José e os sonhos de Faraó. 
 
Todas as pessoas mortais possuem seus SONHOS 
Sonhos de natureza sociais – Bom emprego, salário, sustento próprio; 
riquezas, bens materiais. 
Sonhos de natureza afetiva – namoro, casamento; 
Um imaginário riquíssimos em sonhos; 
A fase da adolescência. 
O ego ideal. 
 
Nem todos os sonhos se realizam 
As oito idades do homem; 
75 anos – a idade da desesperança. 
 
Em Gênesis capítulo 15 – a história de um homem frustrado 
Abrão era velho com 75 anos de idade; 
Não tinha casa própria e morava com seus pais em Ur dos Caldeus; 
Sua mulher Sarai também era velha e estéril, e não lhe deu filhos; 
Vivia saturado de tratar do arar as plantas e os animais. 
 
Os sonhos de Abrão 
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Desejava ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. 
 
Após o dilúvio, Deus procurava homens que sonhassem os seus 
sonhos 
Homens de fé; 
Cheios do Espírito Santo; 
Que sem medir sacrifício, o seguissem fielmente, independente de 
qualquer circunstância adversa; 
Homens disponíveis que servissem como canais de bênçãos, através 
do mover do Seu Espírito; 
Homens fiéis, através dos quais, se estabelecesse o Reino de Deus na 
face da terra. 
 
Critérios para a realização dos SONHOS 
O critério de Romper com o Estado de Estagnação – Gênesis 12:1. Sai 
da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra 
que eu te mostrarei; 
 
Independente de qualquer sacrifício, estar sempre disposto a cumprir 
com a vontade de Deus. Gênesis 12:4-5 Partiu pois Abrão, como o 
Senhor lhe tinha dito, e saíram para a terra de Canaã, e ali chegaram. 
 
 
Independente de qualquer circunstância, estar sempre disposto a 
erguer um altar de santidade, de louvor e de adoração à Jeovah Jireh 
– Gênesis 12. Abraão, onde quer que chegasse, erigia um altar para 
Deus, em Canaã onde havia gigantes; em Betel, e em Hebrom, 
independente das perseguições, da seca e da fome. 
 
Estar sempre preparado para suportar as provações. Gênesis cap. 22. 
Deus pede Isaque, o filho primogênito de Abrão, para ser oferecido em 
Sacrifício vivo e agradável a Deus; 
 
Estar sempre disposto a oferecer o que de melhor dispomos para 
Deus. Gênesis 22. Abrão não negou o seu único filho Isaque, quando 
Deus assim o exigiu para o sacrifício. 
 
Resultados maravilhosos para aqueles que realizam os SONHOS DE 
DEUS 
Deus estabelece uma Aliança conosco e com nossa geração – 
Gênesis 17:2 Firmarei a minha Aliança entre mim e a ti, e a tua 
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descendência. Gênesis 17:4 Quanto à mim, é esta a minha aliança 
contigo. Serás pai de muitas nações. 
Deus restaura os nossos sonhos. Gênesis 15:5 Então o levou para fora 
e disse: Olha para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar. Então 
lhe disse: Assim será a tua descendência. 
Deus derrama sobre nós chuvas de bênçãos. Gênesis 12:2 Farei de ti 
uma grande nação.  Te abençoarei e te engrandecerei o nome. 
Deus muda a nossa identidade – Não mas te chamarás Abrão, mas 
Abraão será o teu nome (amigo de Deus). 
Deus restaura a nossa família: 
Deus muda o nome de Sarai, para Sara; 
Deus cura a madre de Sara, e esta engravida, gerando a Isaque, o 
primogênito.  
 
Deus restaura os nossos bens materiais – Gênesis 13:2. Era Abraão 
muito rico em gado, em prata e em ouro. 
Deus nos concede longevidade. Gênesis 25:7. Estes pois foram os 
dias de vida que viveu Abraão:  175 anos. 
 
Promessas Proféticas de realização dos Sonhos 
A chuva temporã: Joel 2:23-27 Alegrai-vos filhas de Sião, e regozijai-
vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a 
chuva. Ele faz descer a chuva temporã e a serôdia como outrora. As 
eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão do vinho novo e 
do azeite. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, 
pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei 
contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e 
louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco 
maravilhosamente; o meu povo não será mais envergonhado. Sabereis 
que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e 
que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. 
O resgate das Bênçãos Espirituais 
10.2. O resgate da dignidade 
10.3. O resgate das Bênçãos Materiais 
Trigo = Alimento e Santidade. 
Vinho Novo = Alegria; 
Azeite = Unção do Espírito Santo. 
11.A realização dos sonhos se cumprem em Cristo Jesus: 
Lucas 4:18 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu 
para evangelizar os pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos 
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cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e 
anunciar o ANO ACEITÁVEL DO SENHOR. 
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Lição 24 
 

Resgatando o Valor Próprio! 
 
Gênesis 1:27 E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus 
o criou; macho e fêmea o criou. 
 
O homem, a obra prima de Deus 
Criado à sua imagem; 
Criado à sua semelhança – talento, criatividade, adaptabilidade, 
potencial de crescimento, de ajustamento, de autonomia, realizações, 
socialização, grandes conquistas; 
 
Você é o melhor que Deus possui 
Deus investiu no homem: 
3.1. Lhe concedeu o sopro de vida; 
3.2. Inteligência superior aos animais; 
3.3. Efésios 2:10 feituras sua; 
3.4. Salmos 8:5,6 – Contudo, pouco menor o fizestes do que os Anjos, 
e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio 
sobre as obras de suas mãos; tudo pusestes debaixo de seus pés. 
3.5. Gênesis 1:28 Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeita-
a; e dominai sobre os peixes do mar. E sobre as aves dos céus, e sobre 
todo o animal que se move sobre a terra. 
 
A corrupção do gênero humano – Gênesis capítulo 6 
Verso 1 e 4.  Os anjos caídos tomaram as mulheres mais bonitas da 
época e geraram gigantes, valentes e agressivos. 
Verso 3. Deus retira o Seu espírito da vida do homem; 
Verso 3. Deus limita a existência do homem em 120 anos no máximo; 
Verso 5. A maldade se multiplicou no coração do homem; 
 
As consequências da retirada do Espírito Santo da vida do homem 
5.1. O aparecimento do homem carnal – Gálatas 5:19-21 Ora, as obras 
da carne conhecidas são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, 
feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, 
facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhanças, e quem 
pratica tais coisas, não herdarão o Reino de Deus. 
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5.2. A mutilação da personalidade -  II Timóteo 3:1-3 Sabe porém que 
nos últimos dias, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, 
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, 
irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio 
próprio, cruéis, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que 
amigos de Deus, negando-lhes entretanto o poder. 
 
A queda do Valor Próprio 
Os frutos da Opressão Demoníaca – Depressão; Insônia; Pesadelos; 
Solidão; Ansiedade; Isolamento; Sentimento de Inferioridade; 
Sentimento de Culpa; Sentimento de Inutilidade; Inércia; Insegurança; 
Medo do Futuro; Fobias; Paranoia (mania de perseguição); Perda do 
senso do self; perda da verdadeira identidade; perda da capacidade de 
comunicação. 
Milhões e milhões de pessoas asfixiadas pela opressão demoníaca e 
pelas aflições deste mundo. 
A autoestima no fundo do poço. 
 
Os mecanismos de defesa mais procurados 
O espiritismo; macumba; magia negra; jogo do bicho; loteria; 
horóscopos; sexo; alcoolismo; maconha; cocaína; tabaco; cerveja; 
futebol; televisão; tráfico; sentimentos de ódio e de vingança contra a 
sociedade; crime organizado; agressividade com as pessoas mais 
próximas. 
 
 
 
A Missão salvadora de Jesus Cristo 
Lucas 19:10 Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se 
havia perdido; 
Colossenses 1:13 Ele nos resgatou do mundo das trevas, e nos 
transportou para o Reino do Filho do Seu amor; 
Hebreus 9:26 Nisso se manifestou o Filho de Deus para destruir as 
obras do Diabo. 
Lucas 4:18 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu 
para evangelizar os pobres, enviou-me para apregoar a liberdade aos 
cativos, dar vista aos cegos, por em liberdade os oprimidos, e anunciar 
o Ano Aceitável do Senhor. 
Evangelizar os pobres; 
Apregoar a liberdade aos cativos; 
Dar vista aos cegos; 
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Pôr em liberdade os oprimidos; 
Anunciar o Ano Aceitável do Senhor. 
 
Os resultados da entregar a sua vida a Jesus e de aceita-lo como 
Senhor e Salvador 
Ele coloca em nós o Seu Espírito Santo; 
Ele nos fez novas criaturas – II Cor. 5:17 Quem está em Cristo, nova 
criatura é. 
Ele nos livra das condenações do passado. Romanos 8:1 Agora 
nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. 
Ele nos faz idôneos: Colossenses 1:12 – Dando graças ao Pai que nos 
fez idôneos, para participar da herança dos santos em luz; 
Ele libera anjos para nos guardarem de todo o mal, e pelejarem contra 
os demônios; 
Ele restaura a nossa personalidade, com o mover do Seu Espírito 
dentro de nós. Gálatas 5:22 Mas o fruto do Espírito Santo é amor, 
gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio; 
Ele nos assegura morada eterna junto à sua glória na Nova Jerusalém; 
Enquanto estivermos aqui vivendo Ele n os assegura vitória: 
Sobre as mais severas aflições deste mundo; 
Sobre o pecado; 
Sobre o Diabo e seus anjos; 
Sobre a morte; 
Sobre o inferno. 
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Lição 25 
 
 

Batalha Espiritual 
 
Efésios 6:10-12. 
 
Estratégias de guerra – Efésios capítulo 6 
Verso 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. 
Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus; 
Verso 11. Estar firmes contra as astutas ciladas do Diabo. 
 
A hierarquia Satânica – Efésios capítulo 6 
Verso 12. Principados – Demônios com domínio territorial em nações, 
cidades, bairros e localidades estratégicas; 
Verso 12. Potestades – Demônios com poderes e estratégias de 
destruição; 
Verso 12. Hostes espirituais do mal – Legiões de demônios que atuam 
nas famílias; nas pessoas induzindo-as à prostituição, drogas, 
criminalidade e todo mal; que atuam nos terreiros e centros espíritos; 
nos presídios; no crime organizado; no trânsito; nas encruzilhadas etc. 
 
II Cor. 10:4 As armas da nossa milícia não são carnais, mas 
poderosíssimas em Deus para destruir fortalezas 
As principais armas – Efésios capítulo 6 
Verso 14. Couraça da justiça – para viver em santidade, praticando as 
coisas justas entre Deus e os homens; 
Verso 15 – Calçados – evangelho da paz; pisar em serpentes; se 
passares pelo rio... 
Verso 16. Escudo da fé – para nos livrar das setas e das tentações 
demoníacas; 
Verso 17 – Capacete da salvação; maus pensamentos; angústia; 
tentação; opressão. 
Verso 17. Espada do Espírito – Palavra de Deus, para ser projetada 
com nossos lábios; 
Verso 18 – Oração de súplica no Espírito; 
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Todo crente é um soldado de guerra – Jeremias 51-20 Tu és o meu 
martelo e a minha arma de guerra. Contigo despedaço as nações. 
Contigo destruo os reis. 
Armas espirituais de guerra materializadas 
Sinergia – palavras de ordem repetidas sucessivamente. Ex. Eu sou 
uma benção. Jesus, poder! 
Gritos de Júbilo – repercutem no reino espiritual e desestabilizam os 
demônios; 
Atos Proféticos – entram no território do inimigo e desfazem laços de 
mortes; 
Louvor – Afasta a presença do inimigo e nos proporciona uma unção 
de renovo espiritual; 
Pisar no chão – Lucas 10:19 
Bater palmas – assustam os demônios; 
Dedos em força de garras – Miquéias 4:13 desmontam os poderes 
das trevas; 
Martelo – Jeremias 51:20 – para destruir fortalezas do mal; 
Escudos vermelhos – Naum 2:3 – rompendo as barreiras e avançando 
no terreno do inimigo; 
Vassouras – Isaias 14:23 – para limpar as intenções do maligno; 
Espadas – Ezequiel 32:11 – Despedaçar as forças do mal nas regiões 
celestes; 
Anzóis – Isaias 37:19 para destruir demônios que habitam nos mares; 
Botas com travas – Isaias 41:15 – para pisar serpentes e escorpiões 
em territórios do inimigo; 
Arcos e flechas – Salmos 7:12-13 Para alvejar com os olhos da fé, 
territórios do mal. Usado pelo profeta Elizeu. 
Machados – Ezequiel 26:9 – decepando a cabeça do inimigo. 
 
Salmos 91 
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do 
Onipotente descansará. 
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e 
Nele confiarei. 
Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. 
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás 
seguro: a sua verdade é escudo e broquel. 
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. 
Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao 
meio dia. 
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Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás 
atingido. 
Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos 
ímpios. 
Porque Tu, oh Senhor, és o meu refúgio! O Altíssimo é a tua 
habitação. 
 
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 
 
 
Porque aos seus Anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem 
em todos os seus caminhos. 
 
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu 
pé em pedras. 
 
Pisarás o leão e a áspide; calcarás aos teus pés o filho do leão e a 
serpente. 
 
Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei 
num alto retiro, porque conheceu o Meu Nome. 
Ele me invocará, e Eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; 
livrá-lo-ei, e o glorificarei. 
Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. 
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Lição 26 
 
 

O Sopro do Espírito Santo 
 
Ezequiel 37:1-14 
O vale de ossos secos 
Pessoas descarnadas; Vitimados pela pobreza e desnutrição 
espiritual; 
Sem vidas, e mortas em seus delitos e pecados. 
Doenças, desânimos, desalento, sem referência. 
 
Providências proféticas de Deus 
Profetiza sobre esses ossos secos; 
Ouvi a palavra de Deus; 
Farei entrar em vós o Meu Espírito, e vivereis; 
Porei nervos sobre vós; 
Farei crescer carne sobre vós; 
Então sabereis que eu sou o Senhor; 
Profetiza ao Espírito Santo: vem dos quatro ventos, oh Espírito Santo, e 
assopra sobre estes mortos, para que vivam. 
 
Deus quer colocar em pé, pessoas que foram subjugadas pelo Diabo e 
pelas aflições desta vida. 
Abrirei as vossas sepulturas para que tenham vida, e vida em 
abundância. 
 
A promessa no Antigo Testamento 
Joel 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 Batista 
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 Cristo 
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14: 16-17 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 E estando com eles determinou que não se ausentassem de 
Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. 
Atos 1:5 Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis 
batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 
 
O homem convertido é templo do Espírito Santo 
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 Coríntios 6:19 Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito 
Santo. (O Santo dos Santos está em nós). 
 
 
Atribuições do Espírito Santo na vida do crente 
Nos capacita para uma vida de poder.  Atos 1:8 Mas recebereis poder 
ao descer sobre vós o Espírito Santo. 
Nos concede autoridade e poder sobre os demônios. Marcos 16: 16-17 
Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que 
creem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas 72ínguas;  
Nos concede poder de ministrar cura sobre os enfermos – 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 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 Santo 
Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador (Atos 2:38-40); 
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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 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). 
Gálatas 5:22 O Espírito Santo restaura nossa personalidade através da 
adoção de seus frutos. 
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Lição 27 
 

O Problema da Autoestima! 
 
 
 
Sete (7) passos para o resgate da Auto – Estima! 
 
Provérbios 11:28   Jeremias 17:7-8 
 
Autoestima, uma arma poderosa para o nosso ajustamento 
O que é a Autoestima 
As armadilhas diabólicas para atingir a autoestima 
Milhares de pessoas no fundo do poço 
Sete passos para o resgate da Autoestima 
Fomos criados para Deus 
Colossenses 1:16 Porque Nele foram criadas todas as coisas nos céus 
e na t erra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, 
sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por Ele e para 
Ele. 
 
Você não é um mero acidente  
Isaias 44:2 Assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o 
ventre da tua mãe, e que te ajudará. Não temas oh Jacó meu servo, e 
tu Jerusalém a quem eu escolhi. 
 
Você foi criado para ser eterno. 
Eclesiastes 3:1 Tudo tem a sua ocasião própria. Há tempo para todo o 
propósito debaixo do sol. 
 
A vida é uma atribuição temporária 
Salmos 39:4 Faze-me conhecer oh Deus o meu fim, e qual a medida 
dos meus dias, para que saiba quão frágil sou. 
 
Você é muito importante porque se constitui na essência de Deus 
74i74atas 1:27  Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. 
 
Você foi criado com um propósito 
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Criado para o louvor de sua glória. 
 
Você foi feito para uma Missão Específica 
João 17:18 Assim como tu me enviastes ao mundo, assim também eu 
vos enviei. 
 
 
Apelo aos que estão desesperançados e enfraquecidos 
Unção de Autoestima. 
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Lição 28 
 

As Marcas de uma Vida Tortuosa 
 
Lucas 13:10-17 
 
 
Missão demoníaca – João 10:10 matar, roubar e destruir. 
Características da influência demoníaca na vida humana 
Ataque independente de sexo; idade; condição social; 
Procura áreas frágeis e vulneráveis das pessoas. 
As setas alvejam o corpo, a mente e a conquista do espírito. 
Desejam dominar e escravizar as pessoas a maior parte do tempo 
possível. 
 
As diversidades de demônios especializados 
Espíritos imundos; 
Espíritos de enfermidades; 
Espíritos de miséria; 
Espíritos de perturbações mentais; 
Espíritos de bebedices; 
Espíritos da promiscuidade sexual; 
Espíritos da mentira; 
Espíritos assassinos de morte; 
Espíritos de drogas e destruição. 
 
 
As brechas para a intervenção demoníaca 
Pecados cometidos e alimentados; 
Legalidade territorial; 
Pactos diabólicos em terreiros e encruzilhadas; 
Feitiçaria; 
Herança espiritual dos pais. 
 
Em Lucas 13:10-17 o relato de uma mulher encurvada 
Espírito de enfermidade; 
18 anos de vida encurvada. 
 
As inconveniências de uma vida tortuosas 
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Não tinha liberdade; 
Não tinha uma vida de retidão; 
Caminhos tortuosos de infelicidade; 
Não tinha visão de horizontes longínquos; 
Limitada em seu espaço vital; 
Diabo cegou o entendimento; 
Um fardo que lhe encurvava para baixo; 
Não podia de modo algum se endireitar; 
Não conseguia glorificar à Deus. 
 
Vidas encurvadas que não conseguem se endireitar 
No caráter; 
No temperamento; 
Nos relacionamentos afetivos, familiares, conjugais; 
Na vida profissional e financeira; 
Na sua autoestima; 
Na sua auto compreensão; 
Na sua saúde física e mental. 
 
 
Passos para a restauração de vidas escravas 
É preciso caminhar na direção de Deus. 
(Aquela mulher foi onde Jesus se encontrava na Sinagoga); 
É preciso se submeter à experiência com Deus.  
(Aquela mulher aceitou o ato profético de imposição de mãos por 
Jesus). 
 
Os resultados de uma vida tortuosa que deseja se endireitar 
Jesus contempla cada situação; 
A providência imediata do Salvador: “Estás livre da tua enfermidade”. 
O ato profético de imposição de mãos para a cura; 
O imediatismo da cura. “Imediatamente se endireitou”. 
O resgate da glorificação a Deus. “e glorificou a Deus”. 
 
Convite à pessoas que desejam endireitar suas vidas. 
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Lição 29 
 
 

A Soberania de Deus 
 
 
Colossenses 1:16 Pois Nele foram criadas todas as coisas que há nos 
céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, 
sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para 
Ele. 
 
Conceito de Soberania de Deus – Refere-se ao pleno domínio do 
governo de Deus sobre todas as coisas. 
 
Várias formas de manifestação da Soberania de Deus 
 
 
 
 
Nas medidas duras contra os seus adversários – II Reis 19:28 Por 
causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu até os 
meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz, e o freio na tua boca, e 
te farei voltar pelo caminho por onde viestes. 
 
No desmascarar dos falsos ministradores -  Isaias 44:25 Eu que 
desfaço os sinais dos profetas falsos, e enlouqueço os adivinhos, que 
faço tornar atrás os sábios, e transformo o seu conhecimento em 
loucura. 
 
 
No controle das ações políticas em favor de Israel – Provérbios 21:1 
Como ribeiros de águas é o coração do Rei na mão do Senhor, a tudo o 
que quer o inclina. 
 
 
No domínio eterno para receber adoração. Daniel 7:14 Foi lhe dado o 
domínio, a honra e o reino; todos os povos, nações e línguas o 
adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o 
seu reino o único que não será destruído. 
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No seu reinado único que não será destruído. Daniel 7:14 O seu 
domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único 
que não será destruído. 
 
 
Base sólida para se estabelecer a Soberania de Deus.  
No seu domínio total sobre todas as coisas; 
Na manifestação seu Poder completo sobre todas as coisas; 
Na temporalidade do seu poder que é eterno; 
Na capacidade de seus atributos. Onipresença. Onipotência. 
Onisciência. 
Na vitória de Jesus Cristo contra todos os nossos adversários: 
Jesus venceu o mundo; 
Jesus venceu o pecado; 
Jesus venceu o Diabo; 
Jesus venceu a morte; 
Jesus venceu o inferno. 
 
 
Critérios para recebermos as bênçãos de Deus 
Considerando a Sua Soberania. “Seja feito à tua vontade”. 
Considerando o seu Programa para nossas vidas. Deus tem um plano 
para cada crente. 
Considerando a nossa missão aqui na terra. Fomos criados para o 
louvor de sua glória. 
 
Medidas errôneas que tomamos com relação à soberania de Deus 
Quando oramos impondo a nossa vontade para Deus cumprir; 
Quando murmuramos diante das circunstâncias; 
Quando nos revoltamos e não aceitamos as decisões de Deus. 
Devemos entender que todas as coisas contribuem para o nosso bem. 
Só no futuro entendemos porque Deus agiu de determinadas maneiras 
em nossas vidas. 
 
 
 
 
 
 



80 
 

Lição 30 
 
 
 

Traumas do Passado 
 
Pastor Thomé Tavares 
 
Filipenses 3:13 Irmãos, não julgo que o haja alcançado. Mas uma 
coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para atrás ficam, 
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em 
Cristo Jesus. 
 
As dimensões temporais da vida – presente, passado e futuro. 
As dimensões do tempo relacionadas com a personalidade 
Consciente. Subconsciente. Inconsciente. 
 
Pessoas que vivem remoendo o passado. 
O material clínico do inconsciente 
Feridas do passado que interferem na consciência 
O Diabo estabelece fortalezas no inconsciente para escravizar as 
pessoas com traumas do passado. 
Na Nova Aliança, Jesus Cristo nos restaura das maldições do 
passado 
Em Cristo somos realistas; 
As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo; 
Esquecendo-me das coisas que para atrás ficam; 
Deixa que os mortos enterrem os seus mortos; 
Quem está em Cristo é nova criatura; 
Prossigo para o alvo. 
Com Cristo, há um novo nascimento. 
 
Ilustração: A velha capa do Cego de Jericó. 
                    Uma Senhora Traumatizado pelo trabalho no Leprosário, 
em Manaus. 
 
Ato Profético: Pessoas que precisam ser libertas dos TRAUMAS DO 
PASSADO. 
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Lição 31 
 

A Síndrome do Medo 
 
Mateus 14:26 

Medo – é um estado mórbido de 
perturbação mental. 
 

Origem do Medo 
Origem psíquica; 
Origem sociocultural; 
Origem espiritual. 
 

Componentes do Medo 
Insegurança; 
Isolamento; 
Sentimento de ameaças; 
Pânico; 
Imaginário de terror e desgraça; 
 

Agentes do Medo – Salmos 91 
Laço do passarinheiro; 
Peste perniciosa; 
Espanto Noturno; 
Seta que voe de dia; 
Peste que anda na escuridão; 
Mortandade que assola ao meio 
dia; 
Serpente. 
 

Consequências do medo 
Alterações cardíacas; 
Alterações motrizes (tremor); 
Alterações circulatórias; 
Alterações digestivas; 
Alterações excretórias; 
Insônia; 
Terrores Noturno. 
 

Deus não se agrada de pessoas 
medrosas 
Deus separou os tímidos e 
medrosos do grupo de Gideão; 
Deus não nos deu um espírito de 
covardia. 
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Lição 32 
 

A Edificação da Igreja 
 
Mateus 16:18 Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja. 
 
A importância da pedra na edificação 
Cristo a pedra que foi rejeitada pelos edificadores 
Atos 4:11 Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual 
foi posta por cabeça de esquina. 
 
Experiência de edificação de Igrejas em Manaus 
Processo de edificação da Igreja na concepção de Jesus Cristo 
Consolidando as almas através da obra de discipulado. Ex. Pedro foi 
consolidado por Jesus Cristo. 
A Igreja deve ser edificada em bases sólida que é a pedra. Atos 4:11 
Jesus Cristo é a pedra. 
A Igreja deve ser edificada na Palavra de Deus.  
Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.  
A fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. 
 
Edificada nos dons espirituais – Atos 1:8 E recebereis poder ao descer 
sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em 
Jerusalém como em toda a Judéia, e até aos confins do mundo. 
 
Igrejas que só abrem o templo para celebrar cultos. 
Processo de edificação da SIBROM 
Como se edifica a Igreja nos nossos dias? 
Quando testemunhamos para alguém; 
Quando visitamos uma pessoa não crente; 
Quando oramos pelos não crentes; 
Quando realizamos um ato profético; 
Quando entramos no batistério com nossos discípulos; 
Quando abrimos uma célula; 
Quando contribuímos com nossos dízimos para a manutenção da 
obra. 
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Lição 33 
 

A maldição do Jugo 
 
Mateus 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. 
Introdução = 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. 
Diferentes tipos de Jugos.  
Jugo social da pobreza; 
Jugo afetivo de péssimos relacionamentos no namoro, noivado e 
casamento; 
Jugo profissional por situações insuportáveis no trabalho; 
Jugo de enfermidades por doenças incuráveis; 
Jugo psíquico, por problemas emocionais insuperáveis. 
Jugo espiritual por opressão do diabo e seus anjos demoníacos. 
A Teologia do Jugo. 
O homem nasceu essencialmente livre;  
A queda do homem.  Gálatas 3 – O que fizeste? 
A condenação por causa do pecado. 
3.1. A terra amaldiçoada= Gálatas 3:17 Maldita é a terra por tua causa; 
3.2. O homem amaldiçoado= Gálatas 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= Gálatas 3:16 E a mulher disse: 
multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, e em dor dará à luz 
a teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará; 
 
O castigo da morte = Gálatas 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 corrupção do gênero humano. 
83i83atas 6:12 E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porque 
toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 



84 
 

A generalização do pecado. 
Romanos 3:23 Porque todos pecados e destituídos estão da glória de 
Deus. 
O mundo inteiro jaz no maligno. 
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, 84i84ata, 
sem afeição natural, implicáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, 
inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do 
deleite do que amigos de Deus. 
Consequências do Jugo. 
Insônia. Insegurança. Sentimento de Culpa. Baixa Estima. Sentimento 
de Inferioridade. Angústia. Medo. Queda no estado geral. Depressão. 
Impulsos suicidas. Esfriamento espiritual. Opressão do maligno. 
Sentimento de Impotência e de incapacidade. Medo do futuro. 
Jesus 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. 
84i84atas 5:1 Para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei pois 
firmes e não vos dobreis novamente a um jugo da escravidão. 
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 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. 
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. 
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A Unção do Profeta. 
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. 
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 
circunstâncias da vida presente. 
 
 
As vantagens de recebermos unção por estarmos   em Cristo.  
O resgate das trevas; O perdão; Ele levou sobre ... 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. 
 
Apelo 
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 ministração 
em vidas de pessoas carentes; 
Convite a quem deseja receber a Unção de Profeta para ser usado por 
Deus na pregação da Palavra; 
Convite a quem deseja receber a Unção do Rei, com autoridade, poder, 
e domínio sobre o mundo e suas aflições, sobre as tentações da carne; 
contra as obras do Diabo, contra o pecado, o inferno e a morte. 
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Lição 34 
 
 

Orfandade Espiritual 
Pastor Thomé Tavares 
João 14:18 Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. 
 
O deplorável estado de orfandade familiar 
Sentimento de abandono. Isolamento. Solidão. Sentimento de perda. 
Vazio. Síndrome do Abandono e da Incompreensão. A falta de amor. 
O dia que chorei num orfanato em Jacarepaguá. 
 
Orfandade Espiritual 
O pecado separa o homem de Deus; 
O pecado aliena mentalmente o homem. 
 
Promessa maravilhosas de Jesus aos seus discípulos: 
Mateus 14:18 Não vos deixarei órfãos; 
Mateus 14:18 Voltarei para vós. 
 
A resposta e o resultado para os órfãos espirituais  
Um triple no relacionamento – Mateus 14:20 Naquele dia que estou no 
meu pai, e vós em mim, e eu em vós. 
O amor permanente de Deus – Mateus 14:21 Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama 
será amado de meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a 
ele. 
A presença maravilhosa de Deus – Mateus 14:23 – Disse Jesus: se 
alguém me amar e guardar a minha palavra, meu Pai o amará, e 
viremos para ele, e nele faremos morada. 
O Espírito Santo como consolador – Mateus 14:26 Mas o Espírito 
Santo o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará 
todas essas coisas. 
 
Efeitos magníficos do Espírito Santo em nossas vidas 
Romanos 8:11 habita na vida do crente; 
II Timóteo 1:14 Protege-nos contra o erro; 
Efésios 6:10-16 Prepara o crente para a guerra espiritual; 
João 16:7 Convence o homem do pecado; 
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João 3:5-6 Regenera o homem perdido; 
I João 1:4:1-3 Nos faz distinguir entre o certo e o errado; 
Joel 2:28,29 Nos capacita com os dons sobrenaturais. 
Mateus 10:1 Nos dá poder e autoridade sobre os demônios e todos os 
nossos inimigos; 
Mateus 10:1 Nos dá poder para curar e libertar os enfermos; 
Gálatas 5:22,23 – Restaura nossa personalidade, e com seus frutos 
aperfeiçoa o nosso temperamento; 
 Atos 4:23,24 Nos ensina a orar; 
Romanos 8:4-10 Nos ensina a vivermos em santidade; 
Atos 9:31 Lucas 12:11,12 Nos encoraja nos momentos mais difíceis da 
vida. 
João 4:23, 24 Nos ensina a como adorar ao Senhor. 
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Lição 35 
 
 
 

A Identidade Da Igreja 
 
Mateus 16:18 Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, 
e as portas do Inferno não prevalecerão contra ela. 
Houve mudanças na SIBROM com a chegada do Pastor Thomé? 
A Identidade da Igreja na Antiga Aliança estabelecida com Israel e 
Abraão; 
A Canaã como perspectiva de referência territorial; 
A exemplificação física do Tabernáculo 
O Projeto de Deus para estabelecer definitivamente sua Igreja na terra 
A mensagem do Profeta João Batista 
A referência profética ao Apóstolo Pedro em Mateus 16:18 
A ignorância humana acerca da Identidade da Igreja 
Muitos definem a Identidade da Igreja de acordo com as práticas 
denominacionais; 
Muitos a definem de acordo com o estilo litúrgico das celebrações; 
Outros a definem de conformidade com o seu modelo administrativo. 
Já ouvi muito sobre: “Nossa Igreja não tem identidade”. Batista, 
Pentecostal, G12, Avivada, Renovada, Tradicional. 
Maneiras de se definir a IDENTIDADE DA IGREJA, conforme o perfil de 
Jesus Cristo, seu fundador. 
Na obra de evangelização: Mateus 28: 18 - “Ide e fazei discípulos. 
Na obra de adoração -  João 4:23 Mas vem a hora e já chegou, em que 
os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, 
pois o Pai procura os que assim o adorem. 
No Poder do Espírito Santo – Atos 1:8 Mas recebereis poder ao descer 
sobre vós o Espírito Santo; 
Na obra de Libertação – Mateus 10:7 E indo pregai dizendo: O Reino 
de Deus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, 
ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de 
graça daí. 
As portas do Inferno que tentam prevalecer contra a Igreja 
Sentimentos de contrariedade de uns contra os outros; 
      Sentimentos de insatisfações contra a liderança pastoral, 
afirmando que a Igreja não tem identidade; 
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Espíritos de religiosidade que priorizam as práticas denominacionais 
acima da vontade de Deus; 
Disputas e porfias entre grupos internos; 
Insubordinação contra a autoridade pastoral e sentimentos de 
separatismo ou dissensões entre os membros; 
Espírito de amarguras e de murmurações. 
Ilustrações:  Um diácono que deu um murro na cara do Pastor Takeda, 
em Santarém. 
 
                      O legado de oligarquias de família numa Igreja. 
 
Características de uma Igreja essencialmente espiritual 
Os Diáconos são suportes de apoio permanente ao Pastor; 
Os membros são verdadeiros adoradores; 
Os membros exercitam seus dons sobrenaturais; 
A Igreja faz a obra de discipulado nos lares; 
A Igreja tem crentes cheios do Espírito Santo; 
Através do Altar, o Pastor recebe revelações proféticas para o 
crescimento da obra; 
Os membros são verdadeiros ministradores na obra de libertação na 
comunidade; 
A Igreja possui programa assistencial às famílias carentes da 
comunidade; 
A Igreja é acolhedora, terapêutica e socializadora entre as famílias; 
A Igreja possui programa de consolidação aos novos convertidos, 
realizando batismos frequentemente. 
Nessa Igreja, há unidade em Espírito; 
A Igreja tem uma visão futurística do arrebatamento, do milênio e da 
Nova Jerusalém. 
 
A Igreja tem Identidade??? 
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Lição 36 
 
 

O Significado da Glória de Deus na 
Vida do Crente 

 
Ezequiel 10:4 
Definição da Glória de Deus 
O esplendor e majestade de Deus (I Crônicas 29:11); 
Tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo 
(Êxodos 33:18-23); 
Ezequiel viu o Trono de Deus (Ezequiel 1:26-28); 
A glória de Deus designa sua singularidade e santidade (Isaias 6:1-3); 
Sua transcendência (Romanos 11:36); 
Pedro emprega a expressão “magnífica glória” (II Pedro 1:17). 
 
Manifestação da Glória de Deus no Antigo Testamento 
Cobriu o Monte Sinai quando Deus outorgou a Lei dos 10 
Mandamentos (Êxodos 24:16,17); 
Encheu o Tabernáculo (Êxodos 40:34); 
Guiou Israel no deserto em forma de uma nuvem e coluna de fogo 
(Êxodos 13:21); 
Encheu o templo de Salomão (II Crônicas 7:1); 
Habitava entre os Querubins no Templo no Lugar do Santíssimo (I 
Samuel 4:4); 
Enoque viu a Glória de Deus e foi transladado para o céu; 
Elias viu a Glória de Deus e foi arrebatado num carro de fogo para o 
céu. 
 
A manifestação da Glória de Deus no Novo Testamento 
Jesus Cristo é a manifestação encarnada da Glória de Deus (João 
1:14); 
Os pastores de Belém viram a glória de Deus ao se anunciar o 
nascimento de Jesus (Lucas 2:9); 
Os discípulos a viram na transfiguração de Jesus Cristo (Mateus 17:2); 
Estevão o viu na ocasião em que era apedrejado até a morte (Atos 
7:55). 
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Significados espirituais na manifestação da glória de Deus 
Os céus declaram a Glória de Deus (Salmos 19:1); 
Toda a terra está cheia da Glória de Deus (Isaias 6:3); 
O crente participa da glória de Deus mediante a manifestação 
sobrenatural do Espírito Santo em sua vida através dos dons e dos 
frutos (II Cor. 3:18). 
 
A glória de Deus revelada em Jesus Cristo 
Isaias profetizou a vinda de Jesus Cristo, e que Nele seria revelado a 
glória de Deus (Isaias 40:5); 
João 1:14 testifica que Jesus cumpriu essa profecia; 
Paulo o chamou de “O Senhor da Glória” (I Cor. 2:8); 
Seus milagres revelavam a Glória de Deus (João 2:11); 
Na cruz Ele foi glorificado (João 12:23-24); 
Subiu ao céu em Glória (Atos 1:9); 
Está exaltado à direita do Pai em Glória (Apocalipse 5:12,13); 
Um dia /Ele voltará sobre as nuvens em poder e grande Glória (Mateus 
24:30). 
 
A Glória de Deus na vida do crente 
Há outorgado pelo espírito Santo com autoridade e poder (Atos 1:8); 
Quando morrermos, seremos levados à sua gloriosa presença 
(Hebreus 2:10); 
Compartilharemos da glória de Cristo através da Unção do Espírito 
Santo (Romanos 8:17,18); 
Receberemos uma Coroa de Glória (I Pedro 5:4); 
Jesus veio ao mundo para encher o crente de sua Glória (Lucas 2:29-
32); 
Devemos viver para a glória de Deus (João 17:10). 
Fomos criados para o louvor de sua Glória. 
 
Muitas pessoas tem se escandalizados com a manifestação da Glória 
de Deus. 
Fatores que podem impedir a manifestação da Glória de Deus na vida 
do crente 
Incredulidade; 
Vida pecaminosa; 
Tradições religiosas; 
Preconceito e discriminação contra aqueles que são “Caçadores de 
Deus”; 
Ignorância Espiritual. 
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Fatores que facilitam a manifestação da Glória de Deus na vida do 
crente 
Desejo – Davi – “a sim como a corça suspira pelas águas, assim a 
Minh’alma suspira por Ti, oh Senhor; 
Fé – Porque eu sei que o meu Redentor vive... 
Constância – Jô. Como a árvore cortada, mas... 
Quebrantamento – 
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Lição 37 
 

Conquistando Territórios 
 

Josué 13:1 Era porém Josué velho, entrado em dias; e disse-lhe o 
Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssimas terras 
ficou para possuir”. 
 
CONCEITO DE TERRITÓRIO 
MAPEAMENTO TERRITORIAL 
Mapeamento no reino. 
Mapeamento espiritual. 
 
A ORIGEM DA LUTA TERRITORIAL NAS REGIÕES CELESTES 
 
A ORGANIZAÇÃO SATÃNICA PARA CONQUISTA DE TERRITÓRIOS 
 
 
Efésios 6:12 Principados; Potestades; Hostes; 
Apocalipse 6 – Verso 4 cavalo vermelho (tirar a paz da terra); verso 5 
cavalo preto (danificar a terra); v8 cavalo amarelo (fome, pestes, 
doenças, morte). 
 
A DEVASTAÇÃO TERRITORIAL DA TERRA PELAS FORÇAS MALÍGNAS 
I João 5:19 O mundo inteiro jaz no maligno; 
A devastação do Continente Africano (pobreza, fome, miséria, 
doenças, guerra interna, destruição, morte); 
Índia – país pagão; 
Janela dos 40 impenetrável para a Palavra de Deus. 
Indonésia (ondas gigantes) – a carnificina aos pastores e 
missionários. 
 
O MAPEAMENTO ESTRATÉGICO DO MAL 
A luta nas regiões celestes para roubar as bênçãos enviadas aos 
crentes (Príncipe da Pérsia com Daniel); 
Potestades que dominam as nações, cidades, grandes centros 
urbanos; 
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A influência na Economia capitalizada; 
A Influência globalizada na cultura; 
A influência na religiosidade – tradicionalismo e satanismo; 
Espíritos familiares (separações conjugais, miséria e agressões); 
Encruzilhadas, trânsito, morros, favelas, bares, inferninhos, bailes, 
cemitérios; 
Espíritos imundos que atacam com doenças, perturbações mentais, 
promiscuidade sexual, vícios, miséria... 
Oprimir e possuir com legiões; 
Ataques aos líderes cristãos e Igrejas. 
 
JOSUÉ, O CONQUISTADOR DE TERRITÓRIOS PARA DEUS 
O ato profético com as 12 pedras retiradas do rio Jordão, demarcando 
território; 
A conquista territorial de Jericó com a presença da Arca da Aliança, de 
sete (7) sacerdotes com o Shofá, dos guerreiros marchando sete 
vezes ao redor da cidade; e do grito de vitória sobre o inimigo. 
Avanço para a conquista territorial no terreno do inimigo dos 
cananeus, jebuseus, geruseus, conquistando importantes cidades ao 
norte, sul, leste e oeste de Jericó, totalizando 31 reis e suas cidades 
que foram derrotados. 
 
ENTRANDO NO TERRENO DO INIMIGO PARA TRAZER DE VOLTA O 
QUE NOS FOI ROUBADO 
Juízes 6 – A servidão aos midianitas por sete anos; 
Juízes 7 – Deus prepara Gideão como valente, para libertar o povo das 
mãos dos midianitas; 
Saqueando o valente para trazer de volta nossos sonhos afetivos, 
profissão, família, saúde, dignidade, emprego. 
Joel 2:25-27 Restituirei os anos que foram consumidos pelo 
gafanhoto, e o meu povo nunca mais será envergonhado. 
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Lição 38 
 

O Fruto Fiel 
 
João 15:16 Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos 
escolhi, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto 
permaneça; afim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai Ele 
vos conceda. 
Introdução 
Uma geração dos últimos dias que é frutífera e produtiva. 
Uma geração de grande colheita preparativa para o arrebatamento da 
Igreja; 
Uma geração de valentes e crentes ousados que invadem o inferno 
para povoar o céu. 
Em várias parábolas, Jesus dá ilustra a chegada dessa geração de 
multiplicadores do Reino de Deus. 
 
A parábola dos Talentos – Mateus 25:14-46 
Um Senhor que se ausentou do país e investiu nos seus servos: 
O primeiro recebeu 5 talentos; 
O segundo recebeu 2 talentos; 
O terceiro recebeu 1 talento. 
 
A medida de investimento dos servos que receberam os talentos 
O primeiro investiu os cinco talentos e multiplicou para 10; 
O segundo investiu os dois talentos e multiplicou para 4; 
O terceiro enterrou na terra os seus talentos e nada produziu. 
 
Em seu ministério, Jesus teve fome e procurou uma árvore que 
estava estéril, isso o irritou e fez com que Ele amaldiçoasse a árvore, 
e a mesma secou por ser improdutiva 
Mateus 7:19 Toda árvore que não dá frutos é cortada e lançada no 
fogo. 
 
A videira e os ramos – João capítulo 15 
Verso1 – Jesus é a videira e o Pai é o agricultor; 
V2. Os crentes são os ramos que devem dar frutos; 
V2. Os ramos são podados pelo agricultor para dar muitos frutos; 
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V3. A podagem é feita pela Palavra; 
V5. Os ramos que permanecem na Videira dão muitos frutos; 
V6. O ramo que não permanece na Videira é lançada fora, fica seca e é 
queimada; 
V7. O ramo que permanece na Videira se torna frutífera e é ricamente 
abençoada. 
 
Recompensas para o Ramo Frutífero que permanece na Videira – 
João 15 
V7. É frutífera e abençoada, e tudo o que pedir ao Pai lhe será dado; 
V7. é reconhecido como discípulo; 
V9. é amado de Jeovah; 
V11. sentirá a mesma alegria de Jesus; 
V16. Receberá uma Benção Eterna como Fruto Legitimo: “Não fostes 
vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi, e vos designeis 
para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça; afim de que 
tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai Ele vos conceda. 
 
Resultados magníficos para o FRUTO Legitimo 
Salmos 1:3 – Será como a árvore plantada junto a corrente de águas 
que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará; 
Mateus 25:23 – És bem-vindo servo bom e fiel. Sobre o pouco foste 
fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 
 
O sucesso das NEF’s – a Geração do FRUTO Legitimo 
Gerado no Reino Espiritual.  
 
 
Auto consolidação 
 
O que é consolidação? 
É o ato de integrar completamente um novo convertido em sua nova 
vida em Cristo Jesus através da Igreja. 
 
Dificuldades na Consolidação 
Geralmente a consolidação feita pelas Igrejas podem apresentar 
algumas falhas, na medida em que os novos convertidos não são 
acompanhadas por um discipulador. O novo convertido necessita de 
visitação, de intercessão e de uma completa cobertura espiritual 
permanentemente. Por falta de consolidação pelos pais, muitas 
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pessoas se desviam pelos caminhos do mal, adoecem e morrem de 
forma precoce. 
 
A Parábola do Semeador (Marcos 4:1-20) 
Um enfoque existencial; 
A vida humana como uma semente; 
Cada semente tem um código de v ida; 
A semente que caiu à beira do caminho – o cego de Jericó/ 
marginalizado/ massificado/ estado de dependência e carência/ 
indigentes/ as aves de rapina das drogas, das doenças, da violência; 
A semente que caiu sobre os pedregais – dificuldades/ a 
temporalidade/ imediatismo/ insegurança/ falta de raízes/ 
insegurança/ o sol que queima e seca. 
A semente que caiu entre os espinhos – dramas que sufocam a vida/ 
dificuldades que machucam/ feridas que sangram/ setas diabólicas 
que penetram na carne/ espinho na carne que incomodam; 
A semente que caiu em terra boa: 
Salmos 1:3 – é como a árvore plantada junto a corrente de águas que 
dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. 
Isaias 58:11 – O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma 
em lugares secos, e fortificará os teus ossos. E serás como um 
manancial, cujas águas nunca faltam. 
 
O que é Auto consolidação? 
É aquela que é feita pessoalmente através do Espírito Santo, na vida 
do homem. 
 
As implicações sociais e espirituais daquele que não é consolidado 
O Projeto de Deus para a consolidação do homem, antes que Ele 
morra 
Os efeitos da Auto consolidação através do Espírito Santo 
O Espírito Santo nos convence do pecado (João 16:7,8); 
O Espírito Santo nos revela a verdade a respeito de Jesus (João 
14:16,26); 
O Espírito Santo realiza o novo nascimento (João 3:3-6); 
O Espírito Santo faz-nos membros do Corpo de Cristo (I Cor. 12:13); 
Através do Espírito Santo nos tornamos coparticipantes da natureza 
divina (II Pedro 1:4); 
Habitando em nós, o Espírito Santo nos envolve no processo de 
santificação (Romanos 8:9. I Cor. 6:19); 
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O Espírito Santo nos livra da escravidão do pecado (Romanos 8:2-4), 
Gálatas 5:16,17. II Tes. 2:13); 
Ele nos testifica que somos Filhos de Deus (Romanos 8:16); 
Nos ajuda na adoração (Atos 10:45,46); 
Intercede por nós (Romanos 8:26,27); 
Produz em nós uma qualidade de caráter (Gálatas 5:22,23); 
Nos guia em toda a verdade (João 16:13); 
Nos guia em estreita comunhão com Jesus (João 14:16,18); 
Nos comunica o amor de Deus (Romanos 5:5); 
Nos alegra, nos consola e nos ajuda (João 14:16; I Tes. 1:6). 
Recebemos a mesma Unção que desceu sobre Jesus Cristo (João 
1:32,33); 
Nos capacita com poder (Atos 1:8). 
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Lição 39 
 
 

Paixão pelas almas 
 
Mateus 16:26 
 
O valor da alma 
Mateus 16:16 Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e 
perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? 
 
O que é a alma? 
Origem Divina:  
é imortal e eterna. 
Características:  à imagem de Deus. 
Estados emocionais da alma 
O Diabo tenta nos oprimir. Salmos 35:9 Porque estás abatida oh 
Minh’alma. Porque te perturbas dentro de mim? 
O Espírito Santo nos proporciona bem estar através dos seus frutos 
(Gálatas 5:22,23 e Salmos 23:3). 
 
Alma como fórum de grandes decisões. 
Setas diabólicas para atingir a alma; 
Local onde o Espírito Santo nos convence. 
 
A paixão de Deus pelas almas: 
João 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira... 
Jesus chorou sobre Jerusalém... 
A multidão sem pastor; 
João 15:3 Ninguém tem maior amor do que este; 
Lucas 15:7 Digo-vos que, assim haverá maior júbilo no céu por um 
pecador que se arrepende. 
 
Conclusão: –  
Apelo aos que desejam receber a “Unção de Paixão pelas almas”. 
Apelo aos que entregam sua alma ao Senhor Jesus para terem a vida 
eterna. 
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Lição 40 
 

A mente de Cristo 
 
A onisciência de Deus -  Romanos 11:33-36  
A mente é uma dádiva de Deus para o homem 
A mente como um fórum das atuações espirituais 
Tomada de decisões do homem 
Tentações e setas diabólicas; 
Região onde o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do 
juízo 
 
A degeneração da mente humana 
Gênesis 6:5 Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na 
terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era 
continuamente má. 
II Timóteo 3:1-5 Nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os 
homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, 
soberbos, blasfemos, desobedientes, caluniadores, traidores, cruéis, 
inimigos do bem, orgulhosos e hedonistas. 
 
A estupenda experiência de Paulo de crucificar o EGO 
I Coríntios 2:16 Pois quem jamais conheceu a mente de Cristo para 
que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 
Gálatas 2:20 Já estou crucificado com Cristo, e vive não mas EU, mas 
Cristo vive em mim. 
Paulo tinha a mente de Cristo. 
 
Um apelo pela renovação da mente 
Romanos 12:1-2 Rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que 
apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus que é o vosso culto racional. E não vos transformeis 
com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa 
mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus. 
 
O perfil da mente de Cristo como estilo de vida 
Desapego com as coisas materiais; 
Identificação com a natureza. “Olhai os lírios, como crescem... 
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O viver pela fé – não era escravo do trabalho; 
Criticou a tradição religiosa da época; 
Optou pelos pobres e criticou os ricos burgueses; 
Jesus andava por toda a parte fazendo o bem. 
 
 
A mentalidade de Cristo no Sermão do Monte (Mateus 5:1-12 
Verso 2. Bem-aventurado os humildes, porque deles é o Reino dos 
céus; 
Verso 3. Os que choram, porque eles serão consolados;  
Verso 5. Mansos, herdarão a terra; 
Verso 6. Fome de Justiça, que serão fartos; 
Verso 7. Misericordiosos, que alcançarão misericórdia; 
Verso 8. Limpos de Coração, que verão a Deus; 
Verso 9. Os pacificadores que serão chamados Filhos de Deus; 
Verso 10. Os perseguidos por causa da justiça. Grande é o vosso 
galardão nos céus. 
 
 
A transformação da mente através dos Frutos do Espírito 
Gálatas 5:22-23 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio. Contra essas coisas não há lei. 
 
Coisas que Deus abomina! 
Provérbios 6: 16-19  
O que é abominação?  
Segundo o dicionário é tudo aquilo que cria repulsa, que nos aborrece, 
que é execrável, e que sentimos horror. 
Coisas detestáveis para Deus 
Bem sabemos que Deus é amor, mas algumas coisas Ele detesta, tais 
como: 
A idolatria (Deut. 7:25); 
A feitiçaria (Deut. 18: 11,12) 
A extorsão (Deut. 25:16); 
A perversidade (Prov. 11:20); 
A mentira (Prov.12:22); 
A intenção maligna (Prov. 21:27) 
A incredulidade (Prov. 28:9); 
A Avareza (Lucas 16:15). 
Uma coisa abominável para Deus – Provérbios 6:16-19 
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Nessa escritura, a Palavra de Deus nos indica que são seis (6) coisas 
que Deus aborrece: 1) olhar altivo; 2) língua mentirosa; 3) mãos que 
derramam sangue inocente; 4) coração que trama projetos iníquos; 5) 
pés que se apressam a correr para o mal; e 6) testemunha falsa que 
profere mentiras. Mas a 7a coisa, é extremamente abominável para 
Deus:  O que semeia contendas entre os irmãos. 
 
A origem da fofoca – A fofoca tem suas origens nos reinos das trevas, 
e o crente fofoqueiro é um crente carnal, e que foi educado na 
subcultura da maledicência, e que ainda não experimentou um novo 
nascimento em Cristo Jesus. Ele vive da impiedade e é comparado 
como a moinha que o vento espalha (Salmos 1:4). 
O que se alia ao fofoqueiro (é aquele que ouve a fofoca, e que por falta 
de sabedoria, ao invés de descobrir a verdade, espalha a fofoca aos 
outros). 
Devemos nos afastar dos fofoqueiros – II Tim.3:5 
Quando Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, ele caracteriza o 
fofoqueiro como o joio profano, cruel, presunçoso, irreconciliável, 
caluniador, e sem amor para com os bons. E depois determina: deles 
afasta-te! 
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Lição 41 
 
 

Uma Nova Terra 
 

João 14: 1-3 Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede 
também em mim. Na Casa do meu Pai há muitas moradas. Se não 
fosse assim eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Pois se eu 
for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, 
para que onde eu estiver, estejais vós também. 
Apocalipse 21:1 E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se 
foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. 
Introdução: 
Os problemas sócio demográficos na face da terra, com problemas de 
habitação, saúde, saneamento básico, que comprometem a qualidade 
de vida das populações carentes. 
Qualidade de vida em territórios da violência. Vietnam; Afeganistão; 
Iraque; Índia; Indonésia; países africanos. 
Tito 2:13 Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento 
da glória do Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo; 
Apocalipse 21:1 a visão futura da Igreja e o Tabernáculo eterno, no 
modelo dos 12. 
João 14:1-3 A Nova Jerusalém, que está sendo preparada por Jesus 
juntamente com os remidos, e que descerá do céu, ataviada, 
preparada para o Noivo e os salvos em Cristo Jesus. 
 
A maldição da terra 
Gênesis 3:17 Maldita é a terra por tua causa; em fadiga comerás dela 
todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos; e 
comerás das ervas do campo. 
 
Predições proféticas de Jesus, para os últimos dias na face da terra 
Os conflitos entre as nações 
Mateus 24:6 E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra; 
Mateus 24:7 Porquanto se levantará nação contra nação, e reino 
contra reino; 
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Os abalos sísmicos  
 
Mateus 24:7 e haverá fome e terremotos em vários lugares. 
Mateus 24:29 E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol 
escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz; as estrelas cairão e os 
poderes dos céus serão abalados. 
 
Problemas sociais 
 
Mateus 24:21 Porque haverá então uma tribulação tão grande, como 
nunca houve desde o princípio até agora, e nem jamais haverá. 
 
As estruturas sociais serão abaladas 
 
Mateus 24:2 Na verdade vos digo que, não ficará aqui pedra sobre 
pedra que não seja derribada. 
 
A ação demoníaca sobre a terra 
Apocalipse 6:4 E saiu um outro cavalo, um cavalo vermelho, e o que 
estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que 
os homens se matassem uns aos outros.  
Apocalipse 6:8 E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava 
assentado nele chamava-se morte; e foi lhe dada autoridade sobre a 
quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a 
peste, e com as feras da terra. 
 
A terra em fúria 
Aquecimento global; 
Ventania forte – furacões, ciclones, tufões, tornados e tempestades 
atacam grande parte do planeta; 
Efeito El Ninho – com alta de temperatura do Oceano Pacífico, 
provocando secas e inundações; 
Desgelo do Ártico e Antártica – que pode inundar as cidades 
litorâneas; 
Deslocamento das Placas Tectônicas – que provocam os Tsunamis, 
maremotos com ondas gigantes, com mais de 13metros de altura, 
com mais de 800 quilômetros por hora, destruindo tudo o que se 
encontra pela frente; O último aconteceu no dia 26 de dezembro do 
ano passado, atingindo 13 países da Ásia, e matando mais de 280 mil 
pessoas. 
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Cuspindo fogo – As erupções vulcânicas também fazem parte do 
perigo; 
Efeito Estufa- provocado pelos efeitos da poluição e que furam a 
atmosfera terrestre; 
Escassez de água potável no planeta; 
Terremotos destruidores; 
Tempestade Tropical na Amazônia. Com ventos a mais de 120 km por 
hora, virando barcos, arrancando árvores e derrubando casas. 
Ameaças de Meteoros na direção da terra. 
 
A Nova Terra 
O seu nome – Apocalipse 21:2 E vi a santa cidade, a nova Jerusalém; 
Origem – Apocalipse 21:2 Descia do céu da parte de Deus; 
Formato – Apocalipse 21:3 Eis que o Tabernáculo de Deus está com 
os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,  e Deus 
mesmo estará com eles. 
Ambiente social – Apocalipse 21:4 Ele enxugará de seus olhos toda 
lágrima; e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem 
lamento, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas. 
 
O esplendor da Nova Terra – Apocalipse 21 
V11. Tendo a glória de Deus; e o seu brilho era semelhante a uma 
pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. 
V19 Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda 
espécie de pedras preciosas. O 1o fundamento era de jaspe; o 2o de 
safira; o 3o de calcedônia; o 4o de esmeralda; o 5o de sardônica; o 6o de 
sárdio; o 7o de crisólito; o 8o de berilo; o 9o de topázio; o 10o de 
crisópraso; o 11o de jacinto; o 12o de ametista.   
V21 As 12 portas eram de pérolas; 
V21 A praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro; 
 
A Nova Terra no Governo dos 12 – Apocalipse 21 
V12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas; e nas portas 12 
anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos 
dos filhos de Israel. 
V13. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao 
ocidente 3 portas; 
V14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os 
nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro; 
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V16. A cidade era quadrangular, e o seu cumprimento era igual à sua 
largura. E mediu a cidade com a cana e tinha ela 12 mil estádios; e o 
seu comprimento, largura e altura eram iguais. 
V17. Também mediu o seu muro, e era 144 côvados; 
 
O ambiente físico   da Nova Terra – Apocalipse 21 
V22 Nela não vi o santuário, porque o seu santuário é o Senhor todo 
Poderoso e o Cordeiro; 
V23. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, porque nela 
resplandecer a glória de Deus, e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada; 
Apocalipse 22:5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz 
de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará. 
 
O ambiente social da Nova Terra – Apocalipse 21 
V24. As nações andarão a sua luz; os reis da terra trarão para ela a sua 
glória; 
V25. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá; 
V27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica 
abominação ou mentira; mas somente os que estão inscritos no livro 
da vida; 
 
O ambiente espiritual da Nova Terra – Apocalipse 22 
V1. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristão, que 
procedia do trono de Deus e do cordeiro; 
V2. No meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore 
da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as 
folhas da arvora são para a cura das nações; 
V3. Ali não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do 
Cordeiro, e os seus servos o servirão. 
V5 E reinarão com Deus pelos séculos dos séculos. 
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Lição 42 
 

A motivação do Crente 
 
Filipenses 3:13-14   - Irmãos, quanto à mim, não julgo que os haja 
alcançado. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas 
que para atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de 
mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus 
em Cristo Jesus. 
Conceito de motivação: 
Uma força de natureza interna que emerge, regula e dirige o organismo 
para determinadas ações  
 
Outros Conceitos: 
Drive: Força Consequência que direciona o organismo por uma ação 
Instinto: Forma natural do comportamento não aprendido. 
Impulso: estímulo persistente da natureza fisiológica 
Valência: objeto de atração ou repulsão dos motivos 
Vetor: propriedade de força motivacional que imprime direção, energia 
e ponto de aplicação 
Potencialidades: Capacidade inata, força de energia vital que mobiliza 
o organismo e o comportamento para realizações de ajustamento 
pessoal 
Inconsciente: um conjunto de desejos e motivos que se encontram 
recalcados ou reprimidos pela consciência 
 
Características da Motivação: 
Ação impulsiva, transitória, imediatista, hedonista 
Origem dos motivos:  
Motivos primários, motivos adquiridos. 
Enfoques teóricos:  
4.1 Freud e a motivação psicossexual 
4.2 Skinner e a motivação sensorial. 
4.3 Piaget e a motivação cognitiva. 
4.4 Maslow e as motivações de auto atualizações 
4.5 Kurt Lewin e a teoria do campo. 
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Finalidade dos motivos: 
Suprir as deficiências do organismo e mantê-los em equilíbrio para a 
sua sobrevivência. Satisfazer e estimular o organismo em nível físico e 
emocional. 
Classificação geral dos motivos: 
Classificação de Maslow:  
Primários: Fome, sede, sono, sexo, exercício, repouso. 
Segurança: Proteção física, social, emocional 
Afeição: Necessidade interativa e afiliativa 
Auto estima: Realização pessoal, status, aprovação e reconhecimento 
Auto realização: desenvolver capacidades e aptidões. 
 
Classificação de Dunlap:  
Desejos de alimentação, excreção, proteção, atividades, descanso, 
erotismo, proeminência, conformidade e parenta. 
 
7.3.Classificação de Murray: 
7.3.1 Necessidades relacionadas a objetos: 
7.3.1.1 Aquisição: adquirir posses e propriedades. 
7.3.1.2 Conservação: Colecionar, consertar, limpar e conservas 
objetos. 
7.3.1.3 Ordem: arranjar, organizar, separar, classificar objetos. 
7.3.1.4 Retenção: Conservar, acumular, colecionar, ser econômico 
7.3.1.5 Construção Organizar, construir. 
7.3.2 Necessidades que representam ambição: 
7.3.2.1 Superioridade: Superar obstáculos, estar por cima. 
7.3.2.2 Reconhecimento: Receber elogios, ser respeitado 
7.3.2.3 Exibição: Ser reconhecido ou mostrar as qualidades 
7.3.2.4 Aperfeiçoamento: melhorar o que possui 
7.3.2.5 Defesa: defender-se contra a culpa, menosprezo e o fracasso. 
7.3.2.6 Oposição: superar o contrário  
7.3.3.7 Necessidades que representam poder: 
7.3.3.1 Dominância: influenciar os outros 
7.3.3.2 Deferência: ser liderado de boa vontade 
7.3.3.3 Semelhança: concordar e imitar os outros 
7.3.3.4 Autonomia: ser independente 
7.3.3.5 Oposição: Tomar o partido oposto 
 
7.3.4 Necessidade de defesa: 
7.3.4.1 Agressão: Necessidade de ofender a outrem. 
7.3.4.2 Humilhação: auto depressão, reconhecer o erro. 
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7.3.4.3 Evitar a culpa :defender a honra e o direito individual 
7.3.5 Necessidades Afetivas:  
7.3.5.1 Filiação: Criar amizades 
7.3.5.2 Rejeição: Discriminar, menosprezar e excluir os outros 
7.3.5.3 Cuidado: Proteger a outrem 
7.3.5.4 Auxílio: Procurar ajuda e dependência  
7.3.6 Necessidades sociais: 
7.3.6.1 Diversão: procurar entretenimento 
7.3.6.2 Conhecimento: satisfazer a curiosidade 
7.3.6.3 Exposição Demonstrar, informar, explicar, interpretar, ensinar e 
fazer preleção 
Fases da Motivação: 
Conscientização do motivo 
Polarização em direção ao motivo 
Relacionamento com o motivo 
Satisfação com o resultado do motivo 
 
Funções da Motivação: 
Função impulsiva, função direcional, função seletiva, função 
terapêutica 
 
Fatores Motivacionais e suas consequência:  
Sentimentos de incapacidade, sentimentos de inferioridade, 
isolamento efeitos da discriminação, limitações pessoais, carência 
afetiva, condição de dependência. 
 
A maturidade espiritual do Apóstolo Paulo 
Curou suas feridas do passado; 
Estabeleceu uma visão de futuro; 
Estabeleceu uma motivação básica para sua vida: a soberana vocação 
de Deus em Cristo Jesus. 
 
Que direção estamos dando às nossas motivações? 
Neuróticos, presos aos problemas pessoais? 
Egoístas, pensando somente nas auto realizações? 
Escravos do nosso passado? 
Afetados por nossas crises afetivas? 
Afligidos por nossas necessidades financeiras? 
Afligidos por nossas necessidades fisiológicas? 
Ou estamos sempre tomando conta da vida dos outros???? 
A maioria das pessoas vivem nessa direção. 
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As duas (2) tendências do homem 
Uma tendência carnal; 
Um tendência espiritual. 
A dualidade entre as duas tendências. 
O fracasso da tendência sensorial 
O sucesso dos homens espirituais 
Moisés – líder que se submeteu em seguir a ordem de Deus; 
Josué – que foi curado ao contemplar a glória de Deus; 
Débora – que assumiu o comando do exército de Israel; 
Jô – que não murmurou diante das perdas e das provações; 
Elias – com ousadia venceu a pior crise da história do povo de Deus; 
Enoque – andou com Deus e foi transladado; 
Paulo – crucificou o ego, e considerou tudo como perda por causa da 
sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. 
O perfil motivacional do crente, desta última geração 
Se desprende das coisas materiais; 
É um ministro de Deus – tem ministério; 
É um verdadeiro adorador; 
Tem paixão pelas almas; 
É ético; 
É misericordioso; 
É pacificador; 
Vive na dimensão do arrebatamento;  
Se vê sempre diante do Trono; 
Não é maledicente. 
Sobe ao Monte para contemplar a glória de Deus; 
Faz campanhas de jejum; 
Tem uma visão de águia para as experiências sociais e espirituais; 
Tem os pés de corça para andar por sobre as circunstâncias da vida; 
 
Aspectos Somatizatorios do Espírito Santo 
I Coríntios 6:19 – Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do 
Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois 
de vós mesmos? 
 
A fisiologia das somatizações 
Hipotálamos – órgão do sistema nervoso central onde são 
decodificadas todas as experiências emocionais. 
Somatização – órgão do sistema nervoso central onde se processa as 
manifestações psicossomáticas que   transformam em reações 
fisiológicas as estimulações provenientes do sistema nervoso central; 
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Hipófise – órgão do sistema nervoso central que controla todas as 
atividades hormonais e fisiológicas relacionadas com o sistema 
endócrino; 
Sistema Endócrino – constituído por glândulas de secreções internas, 
que produzem hormônios para o crescimento e para o prazer. 
Suprarrenais: produtoras da adrenalina. 
Somatizações espirituais -  I Coríntios 6:19 – Ou não sabeis que o 
vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, 
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 
 
Exemplos concretos das somatizações 
Ulceras nervosas. Gastrites. Diabetes. Pânicos. Câncer. Choros. Risos. 
Tremores. Etc. 
 
Exemplos de somatizações espirituais através do Espírito Santo . 
Somatizações no Corpo 
Habitando no Corpo: I Cor. 6:19 – Ou não sabeis que o vosso corpo é 
templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e 
que não sois de vós mesmos? 
Dom de variedade de línguas – Atos 2:4-2 
Atos 2:17 O derramar na carne; 
Sapatear; 
Rodopiar; Tremores; Unção do riso.  Unção da espada. Dança 
Profética. 
Michele no Monte Tinguá. 
 
Somatizações na Mente 
Atos 2:17 Os vossos jovens terão visões; 
Atos 2:17 Os vossos velhos terão sonhos. 
Atos 10:45,46 -  Nos ajuda na adoração. 
João 16:7-8 Nos convence do pecado... 
João 14:16-26 Nos revela a verdade acerca de Jesus. 
 
Restaurando a personalidade 
O Espírito Santo realiza o novo nascimento (João 3:3-6); 
Através do Espírito Santo nos tornamos coparticipantes da natureza 
divina (II Pedro 1:4); 
O Espírito Santo nos livra da escravidão do pecado (Romanos 8:2-4), 
Gálatas 5:16,17. II Tes. 2:13); 
Produz em nós uma qualidade de caráter (Gálatas 5:22,23); 
Nos guia em toda a verdade (João 16:13); 
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Produz em nós os seus Frutos (Gálatas 5:22) Mas o fruto do Espírito é 
amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 
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Lição 43 
 
 
 

O Perfil Do Verdadeiro Adorador 
 
João 4:23-24 – Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade; porque o Pai 
procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que 
os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. 
 
Diferenciação entre os adoradores remidos e os redimidos. 
Remidos – são os colhidos da terra, por terem uma vida de total 
santidade; 
Redimidos – são os que viviam em pecado e se arrependeram, 
alcançando a graça da salvação em Cristo Jesus. 
 
A especificidade dos remidos na visão do apóstolo João – Apocalipse 
14:1-5 
V1 Junto à Jesus – O Cordeiro no Monte Sião, e com Ele os 144 mil 
remidos; 
V1 Selados – em sua testa tinham escrito o Nome Dele e o de Seu pai; 
V3 Adoradores – e cantavam um cântico novo; 
V3.No lugar da adoração – diante do Trono; 
V3 Especificidade da Adoração – e ninguém podia entender aquele 
cântico, senão os 144 mil 
V3 O preço – foram comprados da terra. 
 
O perfil espiritual dos varões remidos 
V4 São varões – Não se contaminaram com mulheres.   
V4 Virgens – Não estão contaminados com mulheres porque são 
virgens; 
V4. Caçadores de Deus – seguem o Cordeiro por onde quer que vai; 
V4.  São primícias -  foram comprados como primícias para Deus e 
para o Cordeiro; 
V5.  São irrepreensíveis – E na sua boca não se achou engano, porque 
são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 
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A totalidade dos redimidos – Apocalipse 7-9 
Redimidos – Aqueles que se arrependeram de seus pecados e que 
foram alcançados pela Graça de Jesus. 
Grande multidão que ninguém podia contar; 
De todas as nações, tribos, povos e línguas; 
Que estavam diante do Trono e perante o Cordeiro; 
Trajando compridas vestes brancas; 
Com palmas nas mãos. 
 
Nomes escritos no Livro da Vida – Apocalipse 3:5 
Nova roupagem – Ao que vencer será vestido de vestes brancas;  
Nome no Livro da vida – De maneira alguma riscarei o seu nome do 
Livro da vida,  
Nome confessado por Jesus – Mas confessarei o seu nome diante do 
Pai, e diante dos seus anjos. 
 
Características dos verdadeiros adoradores – Hebreus 10:19-39 
Verso 19 – A ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar; 
Verso 19 – Entrar pelo sangue de Jesus; 
Verso 20 – pelo caminho que Ele inaugurou; 
Verso 20. O véu que se rasgou; 
Verso 20. Um novo e vivo caminho; 
Verso 21. Um grande sacerdote, que recolhe nossa adoração; 
Verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração; 
Verso 22. Em inteira certeza de fé; 
Verso 22. Tendo o coração purificado da má consciência; 
Verso 22. E o corpo lavado com água limpa; 
Verso 23. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, 
porque fiel é aquele que fez a promessa; 
Verso 24. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao 
amor e às boas obras. 
Verso 26. Não abandonando a nossa congregação, como é costume 
de alguns, antes admoestando uns aos outros, quando vedes que está 
se aproximando aquele dia; 
Verso 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois 
de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta 
mais sacrifício pelo pecado. 
Verso 35. Não lanceis fora pois a vossa confiança, que tem uma 
grande recompensa; 
Verso 36. Porque necessitais de perseverança, para que depois de 
haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 
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Ato Profético -  chamada aos que desejam alcançar o perfil dos 
verdadeiros adoradores. 
 
Cânticos: -   Purifica-me Senhor! Estamos aqui pra te adorar, Senhor! 
Não passe de nós, o teu Espírito! 
O significado das provações! 
 
Isaias 53:3 Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem 
de dores e experimentado no trabalho, e como um de quem os 
homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso 
algum.  
O sofrimento generalizado em toda a face da terra 
Toda a geração geme de agonia – Romanos 8:22 – Porque sabemos 
que toda a criação conjuntamente geme, e está com dores de parto 
até agora.  
 
Previsões de Jesus sobre as aflições neste mundo 
 
João 16:33 – No mundo tereis aflições... 
 
Razões porque os crentes passam por sofrimento 
O sofrimento em decorrência da queda de Adão 
Romanos 5:12 Pelo que, como por um homem entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos 
os homens, e por isso todos pecaram. 
 
O sofrimento em decorrência do pecado 
Gálatas 6:7 Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. 
 
O sofrimento provocado por outras pessoas 
II Timóteo 3:1-5 Sabe porém que nos últimos dias sobrevirão tempos 
trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, 
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e 
mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, 
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, 
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que 
amigos de Deus, tendo aparência de piedade mas engando a eficácia 
dela. Destes afasta-te. 
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2.4.O sofrimento em função dos problemas sociais 
As previsões de Jesus. Mateus 24:21 – Porque haverá então uma 
tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo, 
e nem jamais haverá. 
A face do neoliberalismo. 
A marginalidade social. 
 
2.5.O crente sofre porque enfrenta ataques do Diabo 
O deus deste século – II Cor. 4:4 
Controla o presente século – I João 5:19 
I João 5:19 – Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz 
no maligno. 
Recebe permissão para afligir os crentes de várias maneiras. I Pedro 
5:8.9 
 
O crente sofre por amor a Cristo 
A opressão sobre as Igrejas avivadas. Mateus 24:8 Então vos hão de 
entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão; e sereis odiados 
de todas as gentes por causa do meu nome. 
Deus usa o nosso sofrimento como catalizador para o nosso 
crescimento espiritual. 
Deus emprega o sofrimento para chamar a si o seu povo desgarrado; 
Ele usa o sofrimento para testar a nossa fé; 
Ele usa o sofrimento para nos quebrantar e nos aperfeiçoar; 
No sofrimento aprendemos a dependermos menos de nós, e mais de 
Deus. 
Deus permite que soframos para nos disciplinar. 
 
Maneiras de Deus tratar o nosso sofrimento. 
Deus acompanha o nosso sofrer; 
Deus promete que não permitirá que soframos além da nossa 
capacidade de suportar o sofrimento. I Cor. 10:13  
Deus promete que converterá em bens todos os sofrimentos e 
perseguições daqueles que o amam e obedecem aos seus 
mandamentos. Exemplo de José.  Rom. 8:28 
Deus usa os tempos de aperto para nos propiciar crescimento e 
benefício. Hebreus 12:5 
Deus promete que ficará conosco na hora da dor, que andará conosco 
no vale da sombra da morte. Salmos 23:4 
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Lição 44 
 
 

O Real Significado da Provação 
 

Devemos nos familiarizar com as provações – I Pedro 4:12-13 
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos 
tentar, como as coisas estranhas vos acontecesse; mas alegrai-vos no 
fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também 
na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 
 
As provações não podem nos afastar de Deus. Romanos 8:35, 38, 39. 
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a 
perseguição ou a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque estou 
certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, 
nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem 
profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor 
de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 
 
 
A provação é um instrumento de aperfeiçoamento e purificação. I 
Pedro 1:7 Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o 
ouro que parece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra, e 
glória na revelação de Jesus Cristo. 
 
 
A provação nos trazem resultados magníficos – Romanos 5:3-5 
Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação 
produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a 
esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de 
Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos 
foi dado. 
 
 
Coroa da vida para os aprovados nas provações – Tiago 1:12 Bem 
aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, 
receberá a coroa da vida. 
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Livramento para os crentes – Salmos 34:19 Muitas são as aflições 
dos justos, mas o Senhor os livra de todas. 
 
Ezequiel 37:1-14 
 
Uma visão tétrica revelada por Deus ao profeta Ezequiel. 
Um vale com milhões de ossos secos, todos expostos, sem carne, sem 
músculos, sem os tendões, sem vida e separados entre si. 
 
Interpretação da revelação dada por Deus. 
V11. Os ossos são toda a casa de Israel; Os nossos ossos se secaram 
e pereceram a nossa esperança; 
V16, 17 e 18. Um povo em crise, pois as suas tribos estavam divididas 
e separadas em dois reinos; 
V21 um povo que passara por vários exílios, que aos poucos perdia a 
sua identidade como nação independente, e viviam espalhados entre 
as nações. 
 
A ordem expressa de Deus ao profeta Ezequiel.  
V4. Profetiza sobre os ossos secos; 
V5 Porei outra vez em vós o meu Espírito e vivereis.  V9 Vem Espírito 
Santo. Assopra sobre estes mortos e vivereis. V14 E porei em vós o 
meu Espírito e vivereis. 
 
O Diabo tem deixado milhões de pessoas em seus pecados e delitos. 
Sonhos desfeitos/ feridas não curadas/ doenças da alma/ 
personalidades esfaceladas/ pessoas espiritualmente mortas/ 
famílias divididas e esfaceladas/ pessoas que vivem um verdadeiro 
exílio/ cortados da comunhão com Deus/ desesperançadas. 
  
V14 E porei em vós o meu Espírito. 
Pessoas que espiritualmente estão desnutridas e esqueléticas por 
falta do pão espiritual/ pessoas que estão famintas pela palavra de 
Deus/ Pessoas que necessitam da unção do Espírito Santo; 
V26 Farei convosco um concerto perpétuo/ Os estabelecerei/ Porei o 
meu santuário dentro de vós; porem o meu Santuário dentro de vós; 
V27 O meu tabernáculo estará convosco e Eu serei o seu Deus, e vós 
sereis o meu povo. 
 
 



119 
 

Deus quer recompor a vida do homem 
O mundo inteiro jaz no maligno 
 
Sopra Espírito de Deus neste lugar. 
 
Libera poder e graça, vem avivar... 
O poder do Espírito Santo que faz um exército se levantar... 
Vem restaurar e curar as minhas feridas... 
Vem Espírito Santo, habita em mim. 
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Lição 45 
 
 

O Significado da Benção Profética 
 
Deuteronômio 11:26 
 
Uma condição sine-qua-non imposta por Deus 
Deuteronômio 11:26 Eis que hoje eu ponho diante de vós a benção e a 
maldição; 
Deuteronômio 11:27 A benção quando ouvirdes os mandamentos do 
Senhor vosso Deus que hoje vos mando; 
Deuteronômio 11:28 Porém a maldição, se não ouvirdes os 
mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho 
que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não 
conhecestes. 
 
As consequências da maldição. 
Os efeitos das Bênçãos de Deus na vida do homem 
A benção de Abrahão – Gênesis 15:5 Então o levou para fora e disse: 
Olha para os céus e conta as estrelas se as podes contar. Assim será 
a tua semente. 
A benção de Josué 1:3 Não te deixarei e nem te desampararei. 
 
A benção patriarcal para os primogênitos – de Isaque para Jacó. 
Os efeitos da benção profética patriarcal – dos pais para os filhos. 
A quebra da maldição para quem está na posição da benção. 
A posição da benção para os que estão em plena comunhão com 
Deus. 
Jacó abençoa os seus filhos – Gênesis cap. 49 
Rubens – o mais excelente em força e poder; 
Simeão – espada de conquistas. 
 Levi – espada para a luta e conquistas; 
Judá – força de um leão; 
Zebulon – um porto dos mares; 
Issacar – jumento de fortes ossos; 
Dã – uma víbora que ataca suas presas; 
Asser – abundancia de pães deliciosos; 
Gade – campeão de massas; 



121 
 

Naftali – liberdade como a cerva; 
José – um ramo frutífero; 
Benjamin – um lobo que destrói seus inimigos e reparte seus 
despojos. 
 
As bênçãos da Nova Aliança 
Toda sorte de bênçãos das regiões celestes. 
 
Ato profético 
Quebra de maldição dos pais para com os filhos; 
10.2. Bênçãos específicas para os obreiros. 
Uma nova identidade em Cristo Jesus 
 
II Coríntios 5:17 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 
As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. 
 
A finalidade da criação – para o louvor da glória de Deus. 
A queda e a demolição do homem 
O homem à procura de si mesmo 
O abismo de separação entre Deus e o homem 
Em busca da identidade perdida 
O Projeto de Deus para o resgate do homem 
Uma Nova Aliança 
Um novo nascimento 
O selo da promessa 
Efésios 1:13,14   Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra 
da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, 
fostes selado com o Espírito Santo da promessa; o qual é o penhor da 
nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua 
glória.  
O selo é símbolo da proteção.  
I Coríntios 6:20 Porque fostes comprados por preço; glorificai a Deus 
em vossos corpos. 
 
Uma Aliança melhor 
O sentido de pertencer 
Nos dá uma nova identidade, e isso significa que temos dono, que 
fomos resgatado das trevas, que temos identidade, um novo nome, 
que somos idôneos, que fomos justificados; que o Senhor Jesus 
pagou o preço da nossa maldição na cruz do calvário; e que nenhuma 
condenação há para quem está em Cristo Jesus. 
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I Pedro 2:9 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação 
santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que 
vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 
O corpo como tabernáculo – I Coríntios 3:16 Não sabeis vós que sois 
santuário de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? 
Vida de poder e autoridade sobre o pecado, o Diabo e as obras das 
trevas, e nos garante vitória neste mundo 
Atos 1:8 E recebereis Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo... 
Marcos 16:17, 18 Em meu Nome expulsarão demônios, e porão as 
mãos nos enfermos e eles ficarão curados. 
I João 5:4 Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a 
vitória que vence o mundo, a nossa fé. 
 
Uma aliança que restaura a personalidade e o estilo de vida 
Gálatas 5:22,23 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio. 
1 João 3:16 
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Lição 46 
 

A Crise da Afetividade 
 
O que é afetividade?  
São as metas preferenciais de se amar o outro. 
 
Sua origem.  É divino, porque Deus é amor. I João 4:7. 
 
Quem ama prova o seu amor 
 
João 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
único filho. 
Abraão ofereceu Isaque como sacrifício de amor. 
 
Sua dimensão leve, moderada, profunda 
O amor de Jacó por Raquel, trabalhando por mais sete (7) anos; 
João 15:13 Ninguém tem maior amor do que este; 
João 21:15-17 Pedro, tu me amas? (3). 
 
As características da afetividade 
I Cor. 13:7 Tudo sofre; tudo crê; tudo espera; tudo suporta. 
 
Os limites da afetividade na vida humana 
Gênesis 2:18 Não é bom que o homem esteja só; 
 
A parceria hétero da afetividade 
Gênesis 2:18b Far-lhe-ei uma companheira que lhe corresponda. 
 
8.Os componentes da afetividade 
Cognitivo – quando se ama, só conseguimos pensar na pessoa 
amada. 
Motivacional quando amamos estabelecemos metas, planos e 
projetos relacionado com a pessoa amada; 
Emocional – quando amamos, nos apaixonamos, choramos, sorrimos, 
nos tornamos melancólicos, românticos e até somatizamos a fome e 
o sono; 
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Condutual – quando amamos mobilizamos nosso comportamento 
com presentes, telefonemas, encontros e torpedos de amor. 
 
9.A crise da afetividade 
O desamor – Mateus 24:12 E por se multiplicar a iniquidade, o amor de 
muitos esfriará. 
Os conflitos – Mateus 24:10 Nesse tempo muitos se escandalizarão, 
trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. 
 
A morte da afetividade.  
I Cor.13: 8 Havendo profecias cessarão; havendo línguas 
desaparecerá; havendo ciência passará. 
 
11.Um novo mandamento 
João 13:34 Um novo mandamento vos dou, que vos ameis 
cordialmente uns aos outros. 
 
12.O amor de Deus que resgata a nossa autoestima. 
Pessoas que nunca foram amadas; 
Pessoas que vivem implorando o amor de outrem; 
A minha Graça te basta. 
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Lição 47 
 

Esperar em Deus 
 
Razões para esperarmos em Deus! 
 
Salmos 27:14 Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o 
teu coração. Espera pois pelo Senhor. 
 
 
Introdução 
Ninguém gosta de esperar; Experiências pelas quais temos que 
esperar: 
Esperando o ônibus e o metrô; Esperando a chamada da classificação 
do Vestibular ou de um concurso; Esperando as férias; Esperando a 
casa própria; Esperando o dia do casamento; 
 
Ilustração: Quem espera sempre alcança; e quem espera acaba 
cansando; 
 
                       A espera dos sete (7) anos de Jacó por Raquel. 
 
 
O significado da espera na vida cristã 
Esperamos pelas respostas de Deus pelos nossos pedidos; 
A espera das respostas das orações e de nossos propósitos; 
A vida do crente deve ser de completa dependência da vontade de 
Deus; 
O Povo de Israel esperou 430 anos para ser liberto do Egito. 
As miser4icórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. 
 
 
Implicações emocionais de quem espera 
Ansiedade; Dias longos; Sonhos de culminação na realização; 
Expectativas são somatizadas; Vida esperançosa no compasso da 
espera. 
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Ilustração:   
A revelação milagrosa para uma mãe de Sepetiba, que aguardava e 
sofria com a chegada de seu filho que estava aprisionado na Presídio 
da Frei Caneca, no Estácio. 
A expectativa de espera da mãe que viu seu filho ir para a guerra no 
Iraque. 
A expectativa de espera das esposas que viram seus maridos irem 
para a Itália na 2a guerra em 1934. 
 
Implicações da impulsividade de quem se precipita 
Tomada de decisões que são irreversíveis; 
Arrependimento; 
Retrocesso e fracasso. 
 
Razões porque devemos aprender a esperar em Deus. 
4.1. Devemos esperar em Deus, porque seus planos para nós nunca 
serão frustrados (Jô 42:2,6) 
Abrahão e Sara receberam de Deus a informação de que seriam pais; 
Já eram idosos e isso por si já representava um desafio à fé do casal; 
A situação com o tempo se agravou; 
Sara deu uma ajudazinha a Abraão, fazendo que ele procriasse com 
Hagar; 
Deus quer que, aqueles que esperam dê uma ajudazinha, pois Deus 
gosta disso; 
Seu plano é perfeito, e não há nada que Ele não possa fazer por nós. 
 
4.2. Devemos esperar em Deus, porque em seus planos, tudo 
acontece no seu devido tempo. 
Eclesiastes 3, tempo para tudo debaixo do sol. 
Deus enviou Jesus na plenitude do tempo; 
Deus tem o tempo reservado para a 2a. vinda de seu filho Jesus. 
Deus tem o controle de seu tempo em nossas mãos. 
 
 
4.3. Devemos esperar em Deus, porque esperar é um ato de fé, e o 
justo viverá pela fé (Salmos 43). 
Ninguém gosta de esperar; 
A espera requer paciência; 
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Muitas pessoas são impulsivas e precipitadas, e geralmente fazem 
escolhas erradas; 
Esperar em Deus implica em saber que Deus poderá aprovar ou não; 
Dependemos de sua vontade que é pura, santa e agradável; 
Sara demonstrou fé, é claro que não; 
O teste com Hagar resultou em consequências amargas para Israel, 
até os dias de hoje; 
A espera nos deixa muitas vezes em dúvidas e fragilizados; 
Para o crente, é melhor entregarmos tudo nas mãos de Deus; 
O melhor lugar da espera é, no centro da vontade de Deus; 
Deus no tempo certo agirá e nos dará a resposta; 
Em meio ao mar revolto, os discípulos esperavam pela chegada do 
Mestre, 
Esperavam com muito temor, até que avistaram Jesus vindo por sobre 
as ondas revoltas; 
Jesus nos dá a resposta no momento certo, e Ele vem para acalmar aa 
tempestades da nossa vida; 
Porque estás abatida oh Minh’alma, porque te perturbas dentro de 
mim? Espera em Deus pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus 
Meu. 
 
 
Os fundamentos da Vontade de Deus 
Romanos 12:12 E não vos conformeis com este mundo,  
Mas transformai-vos para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e 
agradável vontade de Deus. 
 
Vontade – é a livre expressão do nosso querer. 
Componentes da Vontade 
Cognitivo – manifesta através de nossa própria consciência do 
arbítrio; 
Motivacional – nos dá direção às próprias decisões; 
Afetiva – designa nossas metas preferenciais de existência; 
Condutual – o homem não é nada mais do aquilo que ele faz de si 
mesmo 
 
Os três sentidos da vontade de Deus 
Através da vontade de Deus identificamos a Sua Lei – Salmos 40:8 
Deleita-me fazer a Tua vontade, pois a Tua lei está dentro do meu 
coração. 
A Vontade de Deus expressa o que realmente Ele quer 



128 
 

I Timóteo 2:4 Ele quer que todos sejam salvos; 
João 17:17 Ele quer que todos os crentes sejam santificados na Sua 
Palavra, que é a verdade. 
Mateus 10:7, 8 Ele quer que todos os crentes sejam discípulos para 
pregar a palavra, para curar os enfermos, limpar os leprosos, 
ressuscitar os mortos, e expulsar os demônios. 
 
A vontade de Deus se refere ao que Ele permite que aconteça 
conosco 
Vontade Permissiva – quando Ele permite que seja feito à nossa 
vontade, por um determinado tempo. 
Exemplo -  Ele permitiu que Jô passasse por duras provações; 
Vontade Perfeita – quando nós realizamos os seus sonhos.  
Exemplo -  quando Jonas desviou-se de Társis e se dirigiu para Nínive. 
Vontade Contrária –  
João 6:69 Ele não quer que nenhum crente saia da Sua Graça; 
Nem tudo o que acontece no mundo é de sua vontade, tais como a 
fome, a miséria, a violência, a guerra e a perdição do ímpio. 
 
Fazendo a vontade de Deus 
Como descobrir a vontade de Deus em nossas vidas? – Gálatas 5:17 
Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. 
4.2. Devemos nos dedicar ao cumprimento de Sua vontade. Jesus 
orou: “Seja feito à Tua vontade, aqui na terra como lá nos céus 
(Mateus 6:10)”. 
4.3. Salmos 143:10 – O salmista pede a Deus que o ensine a Fazer a 
Sua vontade”; 
4.4. Colossenses 1:9-10 – Paulo ora para que os crentes recebam a 
plenitude do conhecimento da vontade de Deus, afim de viverem 
dignamente diante do Senhor, agradando-o em tudo. 
Mateus 6:10 Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de 
Deus em nossas vidas, afim de estarmos seguros de que o nosso 
futuro estará sob os cuidados do Pai (Atos 18:21; I Cor. 4:19); 
A posição ideal do crente é de permanecer bem no centro da vontade 
de Deus. 
 
Implicações espirituais para o crente rebelde 
Quem é o rebelde? – É aquele que faz a sua própria vontade e que não 
atenta para a vontade de Deus; 
Lucas 12:47 Aquele que conhece a Palavra de Deus e não a cumpre, 
será açoitado. 
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Os benefícios para aquele que faz a vontade de Deus 
Mateus 7:21 – Livre acesso para a região celeste; 
Mateus 12:50 – Aquele que faz a vontade de Deus se torna membro 
da família de Deus, tal como irmão, irmã e mãe de Jesus; 
João 1:13 Os Frutos Fiéis não nasceram do sangue e nem da vontade 
da carne, mas dá vontade de Deus, e foram escolhidos desde a 
fundação do mundo. 
João 9:31 Deus atende às orações daqueles que fazem a Sua vontade; 
João 17:24 – A vontade de Deus é que os Frutos Fiéis vejam a Sua 
Glória! 
 
É necessário priorizarmos a Vontade de Deus em nós 
João 4:34 A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus; 
João 5:30 Em nada posso fazer de mim mesmo, porque não busco a 
minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou; 
Jesus foi fiel até a morte, e não abriu a sua boca para murmurar; 
Lucas 22:42 Passa de mim este cálice, não segundo a minha vontade, 
mas segundo a Tua vontade. 
Gálatas 2:20 Já estou crucificado com Cristo, e vivo não a mais EU, 
mas Cristo vive em mim. 
Filipenses 3:7-8 Mas o que para mim era ganho, reputei como perda 
por amor a Cristo. Na realidade, considero tudo como perda, e as 
considero como esterco (coco do cavalo do bandido), por causa da 
sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. 
 
Conclusão: 
A vontade de Deus é que você se arrependa dos seus pecados; 
A vontade de Deus é que você entregue a sua vida a Jesus; 
A vontade de Deus é de anular todas as maldições que Satanás 
decretou em sua vida; 
A vontade de Deus é que você agora, transforme o seu corpo em 
templo do Espírito Santo. 
A vontade de Deus é que você agora, receba a sua salvação; 
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Lição 48 
 
 
 

A dimensão Espiritual do 
Tabernáculo 

 
(Apocalipse 21:3 e Isaias 62:1-12) 
 
O sentido espiritual do Tabernáculo 
O propósito divino na criação do ser humano, para o louvor de sua 
glória; 
O pecado e o desvirtuamento desse propósito; 
No decorrer da história, Deus em busca de reatar essa comunhão que 
foi interrompida no Éden. 
 
Deus estabelecendo Alianças para reatar sua comunhão com o 
homem 
A Aliança com Noé, antes do dilúvio; 
A Aliança com Abrahão, para abençoar as famílias e as nações; 
A Aliança com Jacó, para estabelecer o Seu governo e seu Reino 
através das 12 Tribos firmados com os 12 filhos de Jacó. 
 
Deus manda confeccionar o Tabernáculo para ser adorado na face da 
terra e pelo seu povo. 
As dimensões temporais do Tabernáculo 
E efemeridade das tendas; 
A Arca da Aliança no Santíssimo; 
O rompimento do véu que separava o santíssimo, quando Jesus deu o 
último suspiro na cruz do calvário; 
Na Nova Aliança, o corpo que se transforma em tabernáculo; 
A purificação dos pecados, como condição necessária para se receber 
a Unção do Espírito Santo. 
A Nova Jerusalém, como o estado final do Tabernáculo, onde a Igreja 
como noiva, viverá para sempre Diante do Trono. 
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O massacre do povo de Deus no decorrer da história. 
Resgatando a Colheita no Tabernáculo – Isaias 62:1-12 
Deus não se aquieta enquanto não promover o resplendor de seus 
filhos; 
Os reinos e as nações serão testemunhas desse resplendor na vida do 
povo de Deus; 
Seremos uma Coroa de Glória e um Diadema Real nas mãos de Deus; 
Nunca mais seremos chamados de Desamparados e Desolados; 
O Senhor põe seus Anjos como guarda e atalaias para nos guardar de 
todo o mal; 
Somos colocados por Louvor na terra; 
Nunca mais nossos inimigos prevalecerão sobre nós; 
Deus aplainando as estradas, retirando as pedras;  
Celebrai arvorando as bandeiras; 
A entrega dos Galardões; 
Povo Santo, remido do Senhor; 
A Procurada. 
 
Apelo aos que desejam transformar seu Corpo em Tabernáculo, 
dando morada ao Espírito Santo. 
As bases de construção da Igreja 
 
Mateus 16:18 – Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha 
Igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. 
Mateus 21:42 A pedra que os edificadores rejeitaram; 
Mateus 7:25 Os dois alicerces: arreia e rocha. 
 
Mateus 13:1-23 A base humana de construção da Igreja 
A semente de vida; 
Raízes da semente 
Plantada à beira do caminho; 
Plantada sobre os pedregais; 
Plantada sobre os espinhos. 
Plantada em Terra Boa. 
A construção do caráter; 
A adoção do foco de valores; 
A educação familiar; 
Vida de retidão nos caminhos de Deus; 
O respeito pela ética. 
Vida com objetivos e propósitos altruístas com aspectos 
significativos; 
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Altar de santidade. 
Mateus 13:24-30 A plantação diabólica no seio da Igreja 
Dormindo os homens, o Inimigo semeou o Joio no meio do trigo; 
Características do JOIO 
Não é convertido; 
Semente do mal; 
É carnal e maledicente. 
À serviço de Satanás no seio da Igreja; 
Promotor de discórdias e de confusões; 
Promotor de linchamento moral dos servos do Senhor. 
Destino final do JOIO 
Amarrado e queimado no fogo do inferno. 
IGREJA – Corpo Vivo de Cristo 
Formas de Atuação 
Comunidade dos Santos; Acolhedora; Integradora; Preventiva; 
Terapêutica; 
Alegrei-me quando me disseram? Vamos à casa do Senhor; 
Até o Pardal encontrou ninho; 
Oh quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união; 
É como a barba de Arão. 
O Processo seletivo dos Remidos do Senhor. 
 
 
O Contraponto do Avesso 
I Coríntios 4:6-21 
I Coríntios 1:21 
 
Deus gosta dos loucos. 
Alguma pessoa normal chegaria na frente do mar e diria: “Abre-te!” 
Alguma pessoa olharia para cima e gritaria: “Pará, sol!” 
Alguma pessoa normal bateria com o cajado numa pedra para tirar 
água? 
Alguma pessoa normal diria para um morto há 3 dias: “Levanta-se e 
anda?” 
Alguma pessoa normal mandaria o mar e o vento ficarem quietos? 
Alguma pessoa normal ficaria quietinha sentada dentro de uma jaula 
com leões famintos? 
Alguma pessoa normal ficaria rodando em volta de uma cidade 
durante 7 dias, cantando até as muralhas da cidade caírem? 
Alguma pessoa normal andaria por sobre as águas? 
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Alguma pessoa normal daria ordem para o mar se abrir e passarem 
para a outra margem sem se molhar? 
Jesus, o contraponto do avesso: 
Almoçou na casa de pecadores; 
Condenou os que queriam apedrejar a mulher prostituta; 
Operou milagres no sábado; 
Condenou a falsidade dos fariseus; 
Exigiu que seus discípulos trabalhassem pela fé; 
Exigiu que um jovem rico distribuísse toda sua riqueza com os pobres; 
Pediu que perdoemos nossos inimigos e oremos por ele; 
Exigiu que se alguém ferir uma fase, que devemos oferecer a outra; 
Aconselhou a nos preocuparmos com nada deste mundo; 
Não abriu sua boca para murmurar quando estava pendurado na cruz; 
Levou para o paraíso um ladrão que estava ao seu lado na cruz na 
hora da morte; 
Rompeu com o senso comum. 
 
O contraponto do avesso 
Idade Biológica Versus Idade Mental; 
Excelência da Alma Versus Excelência do Corpo; 
Talento Versus Mediocridade; 
Altas Habilidades Versus Retardo Mental; 
Filosofia Unificadora de Vida Versus Vida Hedonista; 
Criatividade Intelectual Versus Enriquecimento Social.] 
Jejum Versus Glutonaria; 
Prazer Espiritual ou Prazer Sexual; 
Racionalidade Versus Emocionalismo; 
Maturidade Versus Imaturidade. 
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Lição 49 
 
 

Os Efeitos da Conversão 
 
João 3:1-8 
 
O conceito da Conversão. 
O Fenômeno do Novo Nascimento; 
A tridimensão do Homem – Corpo, Alma e Espírito; 
Corpo – matéria mortal, transformada em tabernáculo para quem se 
converte em Jesus Cristo; 
Corpo Incorruptível para quem é remido do Senhor Jesus; 
Alma – é o intelecto do Espírito; 
Espírito – essência imortal. 
 
Jesus e o discipulado com Nicodemos, Príncipe dos Fariseus. 
A conversão de Saulo de Társis (Atos 9:1-9) 
Verso 1 – respirando ameaças e mortes aos cristãos; 
Verso 2 – autorização para prender os crentes. 
 
Os efeitos da conversão 
Verso 3. A conversão nos revela o sobrenatural de Deus – Uma luz do 
céu brilhou ao seu redor; 
Verso 4. Na conversão somos arrebatados pelo Poder de Deus – 
Caindo por terra; 
Verso 4. Na conversão somos confrontados por Jesus – Saulo, Saulo, 
porque me persegues? 
Verso 4. Na conversão somos identificados pelo nosso próprio nome 
– Saulo, Saulo! 
Verso 6. Na conversão, somos levantados para uma nova missão – 
Levanta-te e entra na cidade. 
Verso 8. Na conversão, somos marcados pelo impacto da presença 
de Deus – E abrindo os olhos, nada podia ver. 
Verso 9. Na conversão, mudamos nos consagramos a Deus – Saulo, 
esteve 3 dias em jejum, sem ver, sem beber e sem comer. 
Verso 15. Na conversão, nos transformamos em vasos de honra para 
Deus. Porque este para mim é um vaso escolhido para levar a palavra 
aos gentios. 
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Verso 17. Na conversão, somos Ministrados. E impondo sobre ele as 
mãos. 
Verso 18. Na conversão, somos curados. E imediatamente lhe caíram 
dos olhos como que escamas, e tornou a ver. 
Verso 18. Na conversão, somos batizados pelo Espírito Santo. E a 
seguir, levantou-se e foi batizado. 
 
Apelo aos que desejam se converter a Jesus Cristo. 
 
 
Os Efeitos da Ministração 
 
Atos 8:26-40 
 
O conceito da Ministração 
Ato de concerto espiritual entre Deus e o homem através do Espírito 
Santo. 
 
Os Intermediários da Ministração  
No passado: Os Sacerdotes, Profetas e Juízes; 
No presente: Todo aquele que possui os dons espirituais outorgados 
através do Espírito Santo. 
 
Auto Ministração: Feito diretamente através do Espírito Santo, sem 
intermediação humana. 
 
Casos históricos de Ministrações 
4.1. Moisés foi ministrado diante da Sarça Ardente; 
4.2. Davi foi ministrado para derrotar Golias; 
4.3. Gideão foi ministrado para escolher seus 300 pára vencer o 
exército inimigo;  
Josué foi m69inistrado para substituir Moisés; 
Isaias foi ministrado por Querubins para assumir o ministério 
profético; 
Ezequiel foi ministrado por Querubins para assumir o ministério 
profético. 
Felipe foi ministrado para a conversão do Eunuco – Atos 8:26-40 
Quem era a pessoa a ser ministrada? – Verso 27 um africano da 
Etiópia, era mordomo-mor de Candace, Rainha de seu país. 
Qual era sua situação espiritual? – Verso 27 tinha ido a Jerusalém 
para a adoração. 
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Quem era a sua motivação espiritual? – Verso 28-31 tinha o coração 
interessado na Palavra de Deus, e no retorno para seu país, vinha lendo 
as escrituras do Profeta Isaias, que falava sobre a missão profética do 
Senhor Jesus. 
Quem era o intermediário para a ministração – Verso 31 Felipe, o 
discípulo de Jesus. 
 
Ananias foi ministrado para a conversão de Saulo de Társis (Atos 9:1-
9) 
Quem era a pessoa a ser ministrada? – Verso 01 Saulo, natural da 
cidade de Társis, um cidadão intelectual que estudara com Gamaliel, 
um dos grandes filósofos de sua época; 
Qual era sua situação espiritual? – tinha a cidadania romana e 
pertencia a seita dos Fariseus; 
Quem era a sua motivação espiritual? – Verso 1-2 Era preconceituoso 
contra os seguidores de Jesus Cristo, e tinha intenção de persegui-los, 
de prende-los, até exterminar os cristãos, se possível conduzindo-os à 
condenação de morte na cruz; 
Quem era o intermediário para a ministração – Verso 10 Ananias, um 
dos discípulos de entre o G12 de Jesus. 
 
A necessidade da Ministração 
Nossa autossuficiência é impotente para resolver nossos problemas; 
Somos constantemente afrontados pela fúria de Satanáz, que procura 
pertinaz nos enfraquecer e nos destruir através de tentações, 
opressões e possessões demoníacas; 
As setas diabólicas, quando damos brecha, nos impõe doenças, 
perturbações mentais e perdas materiais. 
 
A finalidade da Ministração 
Em muitos casos para nos levar arrependimento e a conversão ao 
Senhor Jesus (Saulo); 
Noutros casos para nos preparar para a obra missionária (Saulo); 
Para se desfazer maldições impostas por Satanás; 
Para curar enfermidades no corpo e na mente; 
Para expulsar demônios e promover libertação; 
Para promover renovo e paz na alma. 
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Características da Ministração 
Inicialmente, somos monitorados pormenorizadamente pelo Espírito 
Santo: 
O Espírito Santo sabia que o africano seguia na Faixa de Gaza, lendo 
as escrituras do Profeta Isaias, e que tinha um coração quebrantado 
para conhecer Jesus Cristo; 
O Espírito Santo sabia do potencial de Saulo, e indicou a Ananias, que 
Saulo se encontrava na Rua Direita, na cidade de Damasco, e que ele 
estava orando. 
 
O Espírito Santo sempre utiliza um vaso escolhido para servir como 
intermediário nas mãos de Deus: 
Felipe, discípulo de Jesus, ministrou o Etíope; 
7.2.2. Ananias, um dos 12 de um dos discípulos de Jesus, foi quem foi 
indicado para ministrar a Saulo de Tarso. 
 
 
Os efeitos da Ministração 
Verso 3. A conversão nos revela o sobrenatural de Deus – Uma luz do 
céu brilhou ao seu redor; 
Verso 4. Na conversão somos arrebatados pelo Poder de Deus – 
Caindo por terra; 
Verso 4. Na conversão somos confrontados por Jesus – Saulo, Saulo, 
porque me persegues? 
Verso 4. Na conversão somos identificados pelo nosso próprio nome 
– Saulo, Saulo! 
Verso 6. Na conversão, somos levantados para uma nova missão – 
Levanta-te e entra na cidade. 
Verso 8. Na conversão, somos marcados pelo impacto da presença 
de Deus – E abrindo os olhos, nada podia ver. 
Verso 9. Na conversão, mudamos nos consagramos a Deus – Saulo, 
esteve 3 dias em jejum, sem ver, sem beber e sem comer. 
Verso 15. Na conversão, nos transformamos em vasos de honra para 
Deus. Porque este para mim é um vaso escolhido para levar a palavra 
aos gentios. 
Verso 17. Na conversão, recebemos os dons por imposição de mãos. 
E impondo sobre ele as mãos. 
Verso 18. Na conversão, somos curados. E imediatamente lhe caíram 
dos olhos como que escamas, e tornou a ver. 
Verso 18. Na conversão, somos batizados pelo Espírito Santo. E a 
seguir, levantou-se e foi batizado. 
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Lição 50 
 
 
 

A Obra de Regeneração na Vida do 
Crente 

 
Tito 3:4-5 Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso 
Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça 
que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos 
salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo 
Espírito Santo. 
 
Conceito de Regeneração – um processo de aperfeiçoamento 
contínuo no corpo, na alma e no espírito. 
A luta entre a carne e o espírito; 
Os frutos da carne e os frutos do espírito. 
Fatores que interferem no espírito: 
Fatores Inatos 
Herança genética do temperamento. 
Fatores Situacionais 
Ecologia da maledicência; 
Baixa Escolaridade. 
Fatores Adquiridos 
Maus hábitos;  
Espírito de acusação e de calúnia; 
Falsos julgamentos. 
 
A Inclusão escolar e social de pessoas com necessidades 
educacionais especiais, e de condutas típicas. 
Teorias da Conduta Antissocial 
Teorias Constitucionais; 
Teorias Sociológicas – Subcultura; Anomia Social, Herança Cultural. 
A perspectiva da Igreja como um núcleo de aperfeiçoamento do 
crente. 
Influências negativas na Igreja de pessoas não regeneradas – 
carnalidade, confrontos, acusações, malícias, desavenças, 
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separatismo, raízes de amargura, maus pensamentos, terrorismo do 
mal. 
A enfermidade da Igreja em função da atuação da falta de regeneração 
por parte dos crentes. 
Variáveis apresentadas por Paulo à Tito 
A justificação de Deus como um processo: 
Benignidade; 
Amor para com os homens; 
Misericórdia; 
Lavagem da regeneração. 
 
Oração de Salmos 139:23-24 Sonda-me oh Deus e conhece o meu 
coração, prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em 
mim algum mau caminho, e guia-me pelo caminho eterno. 
Espírito Santo – Autor da Regeneração do crente. 
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Lição 51 
 
 

A Missão da Igreja para os últimos 
dias 

 
Isaias 54:2 Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação 
se estendam, não as impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as 
tuas estacas. 
 
 
Ministério para a última hora. I João 2:18 Filhinhos, estas é a última 
hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, já muitos anticristos tem 
surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 
 
Características  
 
Centrada na volta de Jesus; 
Ministério descentralizado em si mesmo; 
Voltado para um avivamento para uma grande colheita; 
Sob a cobertura de uma Unção Sobrenatural; 
Assomado por uma grande paixão pelas almas perdidas; 
Cada crente é um ministrador; 
Cada crente com uma Unção de Multiplicação de almas; 
Cada crente com posse de dons espirituais. 
Nenhum crente vive para si mesmo; 
Cada crente com um Ministério no Reino de Deus. 
 
Estratégias liberadas através do Profeta Isaias 54:2 
Tenda – cada crente é um Tabernáculo do Espírito Santo (AMPLIA O 
LUGAR); 
Cortina – Limiar de separação de relação com o Santíssimo lugar 
(AMPLIA); 
Não as impeças; 
Cordas – Ministério de cura, libertação, misericórdia; (ALONGA); 
Estacas – Base; estrutura; raízes; núcleo; fundamentos (FIRMAR), 
sabedoria, maturidade, firmeza, Palavra, Doutrina, Racionalidade, 
equilíbrio. 
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Igrejas de Conveniências 
Auto realizações; 
Bem estar e crescimento social; 
Status quo; 
Grupo de Interesses; 
Egocentrismo. 
Visão do Egito. 
 
Ministério para a Última Hora (O anticristo). 
Exemplos de Igrejas para a Última Hora. (Pastora Marisa e Osias 
Monteiro). 
Que tipo de Igreja você é???????????/ 
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Lição 52 
 
 

Prisões da Alma 
 
Liberto das Prisões na Alma 
Apocalipse 2:10 Não temas as coisas que estás para sofrer. O diabo 
lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Sê fiel até a 
morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 
 
Psique, Alma, Mente – Sede da Inteligência; 
Área de atuação do homem, de Deus e do diabo. 
Fórum de tomada de decisões; 
Anatomia da Mente; 
Orientação Bíblica – Romanos 12:2 E não nos conformeis com este 
mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade 
de Deus. 
O Teorema Freudiano ~ Id, Ego e Superego. 
As prisões da Alma – zonas patológicas criadas pelo diabo: 
Zona do Inconsciente – um laboratório de experiências passadas; 
Zona do Sombra – uma área obscura de comportamento irracional do 
homem; 
Zona da Psicose – comportamento obsessivo, caracterizado pela 
impulsividade; 
Zona dos Recalques – experiências frustradas; 
Zona da Neurose – aprisionamento na angústia e insegurança; 
comportamento dos desejos compulsivos que aprisionam a alma; 
paranoia, depressão e fobias. 
Zona da Esquizofrenia – pensamentos confusos, fantasiosos e 
desconexos com a realidade; 
Zona do Retardo Mental; 
Zona do Autismo. 
Zona do Esgotamento 
Zona da Opressão. 
 
A verdade que liberta 
 
Zona Espiritual criada por Deus 
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 Zona de Restauração da Personalidade através dos Frutos do Espírito 
Santo; 
 Zona Sobrenatural de contato direto com Deus através dos Dons 
Espirituais. 
 
Ministração através da Palavra 
Mateus 11:28 Vinde à mim todos vós que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei; 
9.2. Promessa de Renovo – Isaias 40:31 Mas os que esperam no 
Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias; 
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. 
Prioridade Ministerial: Lucas 4:18 O Espírito do Senhor está sobre 
mim, pelo que me UNGIU para evangelizar os pobres. Enviou-me para 
apregoar LIBERDADE AOS CATIVOS, para dar VISTA AOS CEGOS, por 
em liberdade os OPRIMIDOS, e anunciar o ANO ACEITÁVEL DO 
SENHOR. 
Senso de Direcionalidade – Isaias 58:11 O Senhor te guiará 
continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os 
teus ossos. E serás como um jardim regado, e como um manancial, 
cujas águas nunca faltam. 
Prosperidade – Salmos 1:3 E serás como a árvore plantada junto a 
ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto 
fizer prosperará. 
Brotará – Jô 14:7-9 Há esperança para a árvore; pois se for cortada 
ainda se renovará, e não cessarão os seus ramos. Se envelhecer na 
terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas 
brotará e dará ramos como a planta. 
Libertação – João 8:36 – Se o filho vos libertar, verdadeiramente 
sereis livres. 
 
Ministração através do Espírito Santo. 
Convite aos que querem cura para a alma. 
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Lição 53 
 
 

O Pacificador 
 
Mateus 5:9 Bem aventurado os pacificadores porque eles serão 
chamados filhos de Deus. 
 
Paz – um dos principais atributos de Deus 
Isaias 9:6 – Príncipe da Paz; 
Paz como fruto do Espírito Santo; 
A marca da saudação cristã no século I 
Paz seja convosco; 
Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou;  
Não vo-la dou como o mundo vos dá. 
A saudação do Apóstolo Paulo à Igreja Primitiva – “Graça e Paz”; 
A efêmera paz entre os homens; 
A mensagem dos anjos na anunciação do nascimento de Jesus 
Lucas 2:14 Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens 
de boa vontade. 
Previsão profética de dias de conflitos nos últimos dias 
Mateus 24:6 E ouvireis de guerra e de rumores de guerra; 
Mateus 24:7 Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino; 
É filho contra pai e irmão contra irmão; 
Mateus 24:10 Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão 
mutuamente e se odiarão uns aos outros; 
Mateus 24:12 E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos 
esfriará. 
II Timóteo 3:1-5 Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os 
homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, 
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, 
sem afeição natural, ir reconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, 
cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, 
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de 
piedade, mas negando-lhes o poder. Deles afasta-te! 
 
Origem dos conflitos 
Conflitos Internos 
     8.2. Conflitos Externos 
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8.2.1. Setas Diabólicas 
8.2.2. Fardos humanos. 
 
Característica dos Pacificadores; 
Jesus andava por toda parte fazendo o bem e espalhando a paz. 
 Classificação 
11.1. Filhos da Ira 
11.2. Filhos de Deus. 
Prêmio Nobel da Paz. Pacificadores. Marca de Cristo. 
 
 
 
Os efeitos do mover do Espírito Santo na vida humana 
Ezequiel capítulo 1 
O sofrimento do povo de Deus no exílio da Babilônia 
Em tempo de exílio, Deus se revela a Ezequiel, provendo a libertação e 
restauração do povo de Deus 
V2 Veio sobre Ezequiel a Palavra do Senhor; 
V2 E ali esteve sobre ele a Mão do Senhor; 
Verso 4. Os elementos da Glória de Deus – O Vento tempestuoso; a 
Nuvem; o Fogo. 
Verso 5. O simbolismo dos quatro (4) seres viventes: 
Tinham a semelhança de homem; 
Rosto de Homem, pois essa glória pertence aos remidos do Senhor; 
Rosto de Boi, numa unção que nos nutre e nos alimenta; 
Rosto de Leão, pois quer nos conceder força para viver; 
Rosto de Águia, que quer nos fazer voar por cima das circunstâncias 
do exílio que nos detém, e quer nos dar visão ampla da vida presente e 
futura. 
 
Deus envia o Espírito Santo para se mover na vida do homem e na 
face da terra. 
Verso 15 havia uma roda na face da terra. 
 
Os efeitos desse mover do Espírito Santo  
V12 Senso de Direção – “Cada qual andava para a sua frente, para 
onde o Espírito havia de ir”.   
V14 A dinâmica do mover na vida humana- Ziguezagueavam à 
semelhança de relâmpagos. 
V17 A dimensão desse Mover – “andando elas, podiam ir em quatro 
(4) direções; 
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V20 Dispensação do Mover – “para onde o Espírito queria ir, iam”. 
Ezequiel 2:1 Postura para receber o mover – Põe-te em pé! 
V2 Disposição de Deus para conosco – “Falarei contigo”. 
V3 O Objetivo final do Espírito Santo conosco – Entrou em mim o 
Espírito, e me pôs em pé. 
A Missão precípua para os exilados  
Ezequiel 2:3 Eu te envio aos filhos de Israel e as nações rebeldes que 
se insurgiram contra mim, e que prevaricaram contra mim, até os dias 
de hoje. 
 
O resultado final desse Mover em nossas vidas 
Ezequiel 3:11 Come esse livro, vai e fala à casa de Israel. 
 
Deus fala em tempo de exílio 
Aos que estão enfraquecidos, oprimidos e perseguidos; 
O Senhor através desse mover que lhe conceder forças, e lhe fazer 
voar alto como as águias para que tenhas uma nova visão do Reino de 
Deus para a tua vida; 
Quer lhe dar senso de direção, em todas as dimensões de seu viver; 
Quer lhe dar postura para lhe levantar das fraquezas, da inércia, do 
medo e da insegurança para lhe pôr em pé; 
Ele quer falar contigo; 
Ele quer te enviar para uma grande obra; 
Ele quer entrar e habitar eternamente em você, 
Ele quer que você coma a sua Palavra para ficar registrada 
eternamente em sua mente. 
 
O significado da Autoestima na vida do crente! 
 
Ascensão e queda de Sansão (Juízes 13) 
Manoá, da Tribo de Dã, cuja mulher era estéril; 
Um filho que nasceria exclusivamente para livrar os Israelitas das 
mãos dos Filisteus; 
Um menino nazireu, que não podia cortar os cabelos; 
Cheio do poder do Espírito Santo; 
O enigma de seu poder estava nos cabelos; 
Sansão conhece Dalila, e que lhe alicia, com demônio de Pomba Gira, 
que lhe corta as 7 tranças de seu cabelo; 
Sansão é envergonhado diante dos príncipe dos Filisteus diante do 
Trono de Dagon; 
Morrer e destruir o inimigo para ressuscitar com glória diante de Deus. 
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A baixa estima de Davi 
O que é autoestima? 
Como se forma a autoestima? 
Características da baixa-estima 
Insegurança, inadequação, perfeccionismo; dúvidas constantes; 
incertezas; sentimento vago; não se permite errar; autoflagelação; 
necessidade de aprovação e reconhecimento. 
O que diminui a autoestima? 
Críticas; sentimento de culpa; complexo de inferioridade; complexo de 
rejeição; frustrações; vergonha; inveja; timidez; insegurança; medo; 
humilhações; perdas materiais e humanas. 
Os fundamentos espirituais da autoestima 
 Jesus promete resgatar nossa autoestima 
Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância; 
Quem está em Cristo, nova criatura é. 
As coisas velhas já passaram; 
Eu vim para que vivais em novidade de vida; 
Posso todas as coisas Naquele que me fortalece! 
Maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo; 
Das trevas para a sua maravilhosa luz; 
Em Cristo somos todos idôneos; 
Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus; 
Em Cristo, tudo se faz novo; 
Se Deus é por nós, quem será contra nós? 
O justo será como a árvore plantado junto a corrente de águas que dá 
o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará... 
Deus é quem nos justifica, e exalta os que passam por vergonha e 
humilhação. 
Criado à imagem e semelhança de Deus. 
A imanência de Deus; 
Reinando com Cristo em vida; 
Poder e autoridade sobre Principados e Potestades. 
 
Resultados da autoestima elevada 
Mais á vontade em oferecer e receber elogios e expressões de afeto; 
Sentimentos de ansiedade e de insegurança diminuem; 
Harmonia entre o que sente e o que diz; 
Necessidade de aprovação diminui; 
Maior flexibilidade aos fatos; Autoestima elevada; autoconfiança 
elevada; 
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Amor-próprio elevado; satisfação pessoal; maior desempenho 
profissional; 
Relações interpessoais saudáveis; paz interior. 
 
Unção de autoestima 
Canção; “quero que valorize o que você tem” 
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Lição 54 
 

A Visão de Deus para o Homem 
Marcos 10:46-52 

 
Tipologia da Cegueira: 
Cegueira Visual; 
Cegueira da Ignorância; 
Cegueira Espiritual. 
 
O Cego de Jericó 
Cegueira congênita; 
Limitações de um cego de nascença; 
A construção do conhecimento por signos; 
Mendicância à beira do caminho; 
 
Jesus disse:  Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em 
trevas. 
Um mundo em desamor que anda em trevas; 
Isaias: Os homens que andavam em trevas viram uma grande luz, e os 
que habitavam nas regiões da sombra da morte, a luz raiou.  
O século das trevas 
Passos de Bartimeu para receber a luz de Deus: 
Se colocou na posição da benção, no caminho de Deus; 
Clamou pelas raízes da salvação: “Jesus, filho de Davi, tem compaixão 
de mim! 
Se livrou das mazelas e das tendências da miséria e da dependência: 
Lançando de si a capa. 
Se posicionou de forma correta: Levantou-se e foi ter com Jesus! 
 
A posição de Jesus quando tomamos esses passos em busca da 
visão existencial 
Que queres que te faças? 
 
Nossa resposta deve ser ampla: Mestre, eu quero ver! 
Paulo: O Senhor Jesus nos tirou das trevas para o mundo da sua 
maravilhosa luz. 
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Personalidade Restaurada  
II Timóteo 3:1-5 
O homem criado à imagem e semelhança de Deus. 
A personalidade de Deus. 
A queda do homem e suas implicações. 
As infiltrações satânicas na personalidade do homem 
A tragédia na família de Adão entre Caim e Abel; 
A corrupção geral do gênero humano – Gênesis 6:5 Viu o Senhor que a 
maldade do homem se multiplicara e que toda sorte de imaginação do 
pensamento era continuamente má. 
A tentativa de destruição da espécie humana através do dilúvio. 
O mundo inteiro jaz no maligno 
Os frutos da carne – Gálatas 5:19-20; 
Os desvios da personalidade. II Timóteo 3:1-5 
A opressão e a possessão demoníaca. 
As patologias da personalidade 
O delinquente; O psicótico; O neurótico; O esquizofrênico. 
As doenças da alma 
Rollo May – O homem à procura de si mesmo; 
Konrad Lorenz – a demolição do homem; 
Konrad Lorenz – os oito (8) pecados capitais do homem civilizado 
(desapego, impessoalidade). 
Personalidades restauradas 
A personalidade de Davi – apesar de tudo, o homem segundo o 
coração de Deus; 
A personalidade de Pedro – apesar de tudo, sobre esta “pedra” 
edificarei a minha Igreja; 
O referencial do sermão do monte – Mateus 5:1-12 (bem-aventurado 
os mansos, os humildes, os pacificadores); 
Os frutos do Espírito Santo (Gálatas 5:22-24). 
A reconstrução do homem através do Plano de Salvação 
Um novo nascimento que nos faz idôneos -  Col.  1:12 Dando graças 
ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da 
luz; 
A herança dos santos da luz; 
Colossenses 1:13 O Senhor nos resgatou do poder das trevas para o 
mundo de sua maravilhosa luz; 
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 Romanos 8:1 Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 
Jesus; 
 Ele nos tem prometido toda a sorte de bênçãos das regiões celeste; 
 Já estamos reinando com Cristo em vida; 
Vivemos num processo contínuo de aperfeiçoamento da nossa 
personalidade – Romanos 8:30 Ele nos predestinou, e também nos 
chamou, e também nos justificou, e aos que justificou, a estes 
também os glorificou. 
Personalidades em nossos dias que precisam de restauração 
Pessoas que não perdoam a si mesmo: 
Pessoas inadaptadas consigo mesmo; 
Pessoas traumatizadas com acontecimentos do passado e que não 
conseguem esquecer; 
Pessoas aprisionadas ao medo, à insegurança e ao pânico. 
Pessoas que não perdoam aos outros e que guardam rancor, ódio e 
ressentimento; 
Pessoas com complexos de inferioridade, tímidas e retraídas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

Lição 55 
 

Honrados por Deus 
 

II Crônicas 7:16 Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que 
o meu Nome esteja nele perpetuamente, e nela estarão fixos os meus 
olhos e o meu coração, todos os dias. 
 
Ações satânicas para destruir o homem 
Konrad Lorenz – A demolição do homem; 
João 10:10 Projeto diabólico – matar, roubar e destruir; 
Rollo May – O homem à procura de si mesmo; 
Tríade demoníaco – tentação, opressão, possessão; 
Mutilações da personalidade – II Timóteo 3:1-5 
Transtornos nos relacionamentos – Mateus 24 – O amor de muitos 
esfriará; 
Violência e corrupção. 
 
A edificação do Tabernáculo de Deus 
II Crônicas 7:16 Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que 
o meu Nome esteja nele perpetuamente, e nela estarão fixos os meus 
olhos e o meu coração, todos os dias. 
Unção específica para Reis, Profetas e Sacerdotes; 
O lúdico da Unção na Arca da Aliança; 
A Unção no Tabernáculo físico construído por Davi: - O Santo dos 
Santos; 
 
O Tabernáculo Real humanizado 
As promessas do Pentecostes no Profeta Joel; 
Paulo – Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo; 
Cada Crente um templo de Deus; 
O Santo dos Santos em nós; 
Frutos para restaurar a personalidade corrompida pelo Diabo; 
Dons Espirituais para nos revestir do Poder do Alto, para suprimir 
nossas fraquezas; 
O Espírito Santo se aperfeiçoa em nossas fraquezas; 
Criados à imagem e semelhança de Deus; 
O resgate de nossa identidade original. 



153 
 

Seres Espirituais. 
 
Criados para o Louvor da Glória de Deus 
Escolhidos por Deus - João 15:16 Não escolhestes à mim, mas eu vos 
escolhi para dardes frutos; 
Escolhidos para sermos abençoados – João 15:16 Afim de tudo 
quanto pedirdes em Meu Nome, o Pai vos conceda; 
Fazendo as mesmas obras de Cristo; 
Toda sorte de bênçãos; 
Chuva serôdia e temporã; 
Idôneos em Cristo Jesus; 
Reinando com Cristo em vida 
 
Celebrando nossas vitória – II Crônicas 7:16 
Vos escolhi e santifiquei; 
O Meu nome esteja Nele perpetuamente; 
Fixar os meus olhos – Estou convosco todos os dias... 
E o meu coração, todos os dias (fixação da afetividade) -  Ninguém 
tem maior amor do que este. 
 
Unção para sermos “Colunas de Santidade”. 
Apelo e ato profético. 
Inteligência Espiritual 
Colossenses 1:9 
Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não 
cessamos de orar por vós, e de pedi que sejais cheios do 
conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência 
espiritual. 
 
Gênesis 1:26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, e 
conforme à nossa semelhança. 
A onisciência de Deus 
Hebreus 2:6:7 Que é o homem para que deles te lembres? Ou o filho 
do homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o 
visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de 
honra o coroaste o constituístes sobre as obras de tuas mãos. 
O homem como herdeiro de Deus. 
Herança Intelectual. 
 
Gênesis 3 – A tentação de Eva e a Queda do Homem 
As consequências da queda do homem 
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A terra amaldiçoada; 
As dores de parto e a submissão feminina; 
 O castigo do estresse na vida masculina. 
O castigo da morte física e espiritual; 
O Comprometimento na qualidade de vida dos seres humanos; 
Os transtornos severos no desenvolvimento; 
Estatísticas da OMS – Organização Mundial de Saúde/ 10% da 
População Mundial já nasce com problemas de doenças e de 
deficiências mentais. 
A perda do potencial cognitivo e da inteligência; 
Haverá vida inteligente na face da terra? 
A predição em II Timóteo 3:1-5 Sabe porém que nos últimos dias 
sobrevirão dias difíceis, porque os homens serão amantes de si 
mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, 
desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, 
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, 
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo 
aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 
Alienação do homem. 
A demolição do homem 
Georges Canguilhem – O normal e o patológico; 
Konrad Lorenz – A demolição do homem/O problema do corpo e da 
alma/ O mal estar da cultura/ Falhas nos padrões comportamentais/ O 
desencaminhamento do espírito humano. 
Konrad Lorenz – Os oitos pecados mortais do homem civilizado/ 
Superpovoamento/ Devastação do espaço vital/ A competição/ a 
morte do calor humano/ Decadência genética/ a ruptura da tradição/ A 
doutrinação/ A beligerância planetária/ A poluição Moral e Ambiental. 
3.11.4. Rollo May – O Homem à procura de si mesmo? A doença do 
século/ As raízes da nossa doença/ A perda do foco de valores da 
sociedade/ A perda do senso do Self/ A perda da linguagem e da 
comunicação pessoal/ a perda do senso do trágico/ A luta para ter. 
 
 
O comprometimento da Inteligência do Homem/ Uma das maiores 
heranças.  
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Lição 56 
 

Inteligência Espiritual 
 
 
Teorias da Inteligência 
 As Inteligências Múltiplas de Gardner 
Gardner demonstrou que as demais faculdades, desprezadas pela 
escola, também são produto de processos mentais. Para ele, 
inteligência é uma capacidade de resolver problemas e elaborar 
produtos de valor num ambiente cultural ou comunitário. Ele próprio, 
na ocasião, identificou sete inteligências, mas como os estudos 
prosseguem, atualmente utilizamos a seguinte classificação: 
 
5.1.1. Inteligência Linguística, ou o domínio da expressão com o uso 
da linguagem verbal, que vem a ser, talvez, o campo mais forte de 
atuação do indivíduo analisado, visto que, além de ser ele um escritor 
(romance), tem participado de concursos de poesia com algum êxito. 
Domina muito bem, também, a oralidade de um modo geral e o manejo 
com a palavra, com a verbalização do pensamento e em conseguir 
extraí-lo de dentro do outro. 
 
5.1.2. Inteligência Lógico-Matemática, ou a capacidade de raciocínio 
lógico e de compreensão de modelos atemáticos. Trata-se da 
habilidade em lidar com conceitos científicos. Essa é uma inteligência 
que bem compreendo e à qual se torna fácil observar, quando escuto-o 
explicando aos seus filhos o funcionamento de um determinado 
modelo científico ou ainda, quando aborda comparações existentes 
entre uma tese e outra, ou entre uma linha de pensamento e outra. É 
dotado de um senso dedutivo e lógico muito firme e bastante apurado. 
 
5.1.3. Inteligência Musical, ou o domínio da expressão com os sons, 
como já pude presenciar in loco, ao vê-lo tocar um instrumento 
musical (teclado) sem que dele disponha conhecimento técnico ou 
ainda, quando o vi reproduzir uma música ou parte dela, de ouvido, 
apenas por alguém tê-la cantarolado ou ao definir como errada uma 
determinada nota musical tocada por outra pessoa. 
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5.1.4. Inteligência Espacial, ou o sentido de movimento, sentido de 
localização e de direção de um indivíduo, inteligência na qual, em 
muitas vezes, se produz um efeito ao qual pude já assistir in loco, de 
um senso de localização extraordinário (ele costuma dizer que a 
natureza nos conduz aos caminhos certos). Também é dotado do 
senso de profundidade que nos é exigido para a realização de tarefas 
pertinentes ao trato simultâneo de dimensões diferentes. 
 
5.1.5. Inteligência Corporal-cenestésica, ou o domínio dos 
movimentos do corpo. Meu analisado é dono de uma expressividade 
corporal toda própria, sendo capaz de executar os movimentos sejam 
bruscos ou leves, por vezes difíceis para a maioria das pessoas, sem 
um mínimo de treinamento (sua atuação é capaz de ir da dança às 
artes marciais). 
 
5.1.6. Inteligência Intrapessoal, ou a capacidade de auto 
compreensão, de automotivação, e conhecimento de si mesmo. É 
basicamente a habilidade de administrar os sentimentos a seu favor. 
Essa é também uma das inteligências das quais ele dispõe, de forma 
bastante apurada. Meu analisado é um indivíduo capaz de se manter 
motivado, por um tempo que parece-me bastante além do que 
consegue a grande maioria das pessoas, senão constantemente. As 
situações e os problemas cotidianos sempre acabam tomando novos 
contornos, quando se pões a analisá-los com sua ótica particular e seu 
reconhecimento das situações correlatas. 
 
5.1.7. Inteligência Interpessoal, ou a capacidade de se relacionar com 
o outro, de entender as reações e criar empatia, é uma das 
inteligências que funciona lhe quase que como uma marca registrada, 
em função de que tem facilidade em estabelecer contato com os 
outros e de compreender de antemão as suas expectativas e os seus 
medos.  Poderia certamente ir ainda além desses modelos até aqui 
apresentados, considerando ainda algumas das inteligências tidas, 
como as de medidas mais modernas, ou padrões comportamentais 
ainda não tanto explorados ou comprovados. Nesse contexto, 
identifico as inteligências: 
 
 
5.2. Teoria da Inteligência Emocional de Daniel Goleman 
5.2.1. É vista como a maneira dirigir a sua própria vida; 
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5.2.2. Depende da capacidade intelectual, da flexibilidade mental, do 
bom estabelecimento de objetivos, e do bom equilíbrio emocional. 
5.2.3. Características básicas: 
Reconhecer as diferenças individuais; 
Ter resposta diferencial; 
Ter atividades participante; 
Saber aplicar o conhecimento e as experiências nos momentos 
decisivos; 
Ser sensível às necessidades dos outros; 
Fazer tratamento construtivo da frustração; 
Ter disposição para assumir responsabilidades adultas; 
Manter o equilíbrio emocional diante das crises e conflitos. 
Possuir a capacidade plástica de adaptação em qualquer situação ou 
lugar. 
Não criar problemas para outras pessoas. 
 
6. A Inteligência Espiritual 
6.1. Princípios Básicos  
É de fonte divina – Deus é onisciente; 
Nos é dado por petição -  Colossenses 1:9 Por essa razão, nós 
também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por 
vós, e de pedi que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em 
toda a sabedoria e inteligência espiritual. 
Nos é concedido de forma específica. Daniel 1:17 Ora, a esses 4 
jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toas as letras e 
sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. 
Se aplica na compreensão da Palavra de Deus – Salmos 119:125 Eu 
sou o teu servo, dá-me inteligência para entender os teus estatutos. 
Nos dão sentido de vida. Salmos 119:144- Os teus estatutos são 
justos par sempre. Dá-me inteligência para que eu viva. 
É a base para a consolidação do Reino de Deus na face da terra. 
Isaias 11:1-2 Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das 
suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do 
Senhor, e o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de 
conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do 
Senhor. 
A inteligência espiritual nos dá desprendimento das coisas terrenas.  
Mateus 6:25 Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que 
haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso 
corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o 
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mantimento e o corpo, mais do que a vestimenta? Salmos 3:2 Pensai 
nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra.  
A inteligência espiritual se constituem como um sistema de valores 
eternos de Deus para a vida do homem.  Filipenses 4:8 – Quanto ao 
mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que 
é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa 
fama. Se há alguma virtude, e se há algum louvo9r, nisso pensai. 
A inteligência espiritual não é alcançado pelo homem natural ou 
carnal. I Coríntios 2: 14 Ora, o homem natural não compreende as 
coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura; e não pode 
entende-las, porque elas se discernem espiritualmente.  
A inteligência   espiritual só é entendida e vivenciada pelo homem 
espiritual. I Coríntios 2: 15-16 Mas o homem espiritual discerne bem 
tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente 
do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. 
A Inteligência espiritual proporciona ao homem um novo nascimento 
para superarmos as contingências do mundo – I João 5:4 Todo o que 
é nascido de Deus vence o mundo. 
A inteligência espiritual restaura a personalidade humana na base 
temperamental. Gálatas 5:22 Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, 
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 
A inteligência espiritual nos capacita com o Poder de Deus para 
vencermos nossos adversários neste mundo.  Atos 1:8 Mas 
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. 
A inteligência espiritual nos transforma em templo vivo de Deus. I 
Coríntios 6:19 O nosso corpo é o Templo do Espírito Santo. 
Com a inteligência espiritual somos revestidos dos Dons Espirituais e 
sobrenaturais, para usarmos para a edificação de sua Igreja. I 
Coríntios 12:7-11 Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um 
para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da 
sabedoria, e a outro a palavra da Ciência; a outro a fé, os dons de curar, 
e a outros a operação e maravilhas, a profecia, o dom de discernir 
espíritos, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Mas um 
só é o Espírito operando todas essas coisas, repartindo 
particularmente a cada um como quer. 
A inteligência espiritual nos dá segurança quanto ao nosso futuro: 
A nossa motivação não está nas coisas materiais; 
A nossa vida terrena é passageira; 
Passaremos da morte para a vida eterna; 
Viveremos numa nova terra transformada por Deus; 
Nossos corpos ressuscitarão para recebermos um corpo incorruptível; 
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A nossa verdadeira identidade é espiritual e não sensorial ou camal. 
Deus tem nos concedido poder e autoridade para vencermos todos os 
problemas enquanto estivermos neste mundo. 
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Lição 57 
 
 

O Significado Espiritual da 
Ministração 

 
Conceito 
1.1. Ministração é uma palavra derivada de Ministério, que significa o 
desempenho de uma ação espiritual por determinação divina.  Quem 
ministra está à serviço de Deus. 
 
Sujeitos da Ministração 
Deus é quem envia a mensagem; 
Espírito Santo é quem entrega; 
Profeta é aquele que é o instrumento usado pelo Espírito Santo. 
 
Ministradores no Antigo Testamento 
O serviço de Deus era desempenhado pelos Reis de Israel, Profetas, 
Sacerdotes, Juízes e Levitas 
 Os ministradores eram ungidos e separados para essa obra. 
 
Ministradores no Novo Testamento 
Jesus preparou os seus discípulos como ministradores; 
A preparação espiritual no Pentecostes; 
Atos 1:8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo; 
Marcos 16: 17 E estes sinais seguirão aos que creem, em Meu Nome 
expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e 
se beberem alguma coisas mortífera, nada lhes fará dano algum, e 
imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. 
 
Os vários ofícios dados por Deus aos ministradores 
5.1. Efésios 4:11 E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para 
profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, 
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de 
Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento 
do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de 
Cristo. 
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A Igreja como um Ministério Organizado 
Mateus 16:18 Sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas do 
inferno não prevalecerão sobre ela. 
 
Os Anjos como Ministradores de Deus 
7.1. Alegram-se com as obras de Deus; 
Vigiam os interesses das Igrejas; 
Executam a vontade de Deus; 
São mensageiros de Deus aos homens; 
Guiam os negócios das nações – Daniel 10:13; 
Protegem e livram os fiéis; 
Punem os inimigos de Deus II Reis 19:35; 
Formam um coro celestial – Apóc. 5:9; 
Interessam-se pela salvação dos homens – Lucas 15:10 
Louvam a Deus e o adoram; 
Interessam-se pelo progresso da Igreja; 
Auxiliam na morte. Lucas 16:22 
Realizam, ações físicas – Mateus 28:2 
Acompanharão a Jesus na segunda vinda. II Tes. 1:77-8 
 
 
O Espírito sujeito ao Profeta. 
Critérios para as grandes ministrações 
A cobertura; 
O clamor de proteção antes da batalha; 
A chamada aos anjos guerreiros; 
O valor do jejum; 
O uso do óleo da Unção 
A oração em Mistério. 
Dom de discernimento de espírito; 
Pedir apoio na ora da imposição de mãos; 
Nunca ministrar sozinho pessoas de outro sexo. 
 
 Orientações sobre as práticas das Ministrações 
Ministração de Imposição das mãos; 
Ministração de Cura; 
Ministração de Profecia; 
Ministração de Visão Espiritual; 
Ministração de Revelação; 
Ministração aos Enfermos; 
Ministração aos oprimidos; 
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Ministração aos possuídos. 
 
A Ética do Ministrador 
Cuidado com a vaidade espiritual; 
Reconhecer o território em que está pisando; 
Cuidado com as setas; 
Nunca entrar numa peleja despreparado; 
Não usar óleo sobre pessoas endemoniados; 
Não pedir que todos levantem as mãos na ministração; 
Cuidado com quem lhe impõe as mãos; 
Não permitir que alguém ministre por detrás. 
Digno é o obreiro do seu salário; 
O significado de viver pela fé. 
Discernir quem cai na Unção e quem cai endemoniado. 
 
Os vários níveis de Unção 
Unção de multiplicação; 
Unção da alegria; 
Unção do renovo; 
Unção dobrada. 
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Lição 58 
 

O Tabernáculo de Davi 
 

Nesta ministração estaremos aprendendo sobre Tabernáculo de Davi e 
o seu cerimonial, a diferença entre o Tabernáculo de Davi e o de 
Moisés. Sobre as funções e expressões de louvor. Quando 
entendermos os mistérios que envolvem o Tabernáculo de Davi, então 
começaremos a entender melhor os mistérios que envolvem o louvor a 
Deus. 
 
O Tabernáculo de Davi 
Em determinado momento da história, Deus decidiu mudar o Seu 
Culto. Até aquele momento toda cerimônia no Tabernáculo de Moisés 
apontava para a sombria situação do homem e a necessidade de um 
Salvador. Mas Deus decidiu mostrar um pouco da festa que é o céu. 
Para isso Ele precisava de alguém que o entendesse, que tivesse 
intimidade come Ele, que fosse enfim um adorador. 
 
Deus olhou para a terra e viu um jovem que na companhia de suas 
ovelhas, dedilhando seu instrumento, declarava: “O Senhor é meu 
Pastor, nada me faltará... O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a 
quem temerei? 
Deus ouviu o testemunho das pessoas qwue sobre ele diziam: “saber 
tocar, é valente guerreiro, fala bem, é de bela aparência e Deus está 
com ele (I Samuel 16:18); 
Deus viu Davi conduzir Seu povo numa celebração sem medida, cheia 
de júbilo, cânticos, instrumentos variados feitos pelo próprio Davi e... 
danças (I Crônicas 13:8 e I Crônicas 34:5); 
Enfim, Deus mesmo podia dizer a respeito de Davi “ele é um homem 
segundo o Meu coração (Atos 13:22/ I Samuel 13); 
Deus finalmente tinha achado um verdadeiro Adorador, aquele que 
tinha condições de estabelecer seu novo modelo de culto na terra: 
Davi era o seu nome; 
Então através de seus profetas, Gade e Nata, Suas ordens foram 
transmitidas e colocadas em prática pelo Rei Davi. 
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Estrutura do Culto no Tabernáculo de Davi 
Como os levitas não mais teriam que transportar o Tabernáculo, foram 
reagrupados em funções tais como Administradores, Oficiais e Juízes, 
Porteiros, Sacerdotes e Ministros de Música, entre outros (I Crônicas 
23 a 26). 
 
 
Ministros de Música 
Davi separou três (3) famílias levitas para ministrarem continuamente 
perante a Arca do Senhor (I Crônicas 16:37) e estarem de pé cada 
manhã para agradecimento e exaltação a Deus, e assim também à 
tarde (I Crônicas 23:30).  
3.1. Suas tarefas eram: 
Louvar a Deus com instrumentos (I Crônicas 23:5); 
Profetizar dando graças e louvores a Deus (I Crônicas 25:3); 
Tocar exaltando o poder de Deus (I Crônicas 25:5); 
Fazer petições ao Senhor (I Crônicas 16:4). 
 
Ministravam em turnos, eram dirigidos pelo Patriarca de suas famílias, 
os quais se submetiam ao Rei Davi. Aqueles que eram peritos nos 
instrumentos ou canto tinham discípulos e por eles eram 
responsáveis. 
3.3. As funções existentes eram: Líderes, Mestres, Instrumentistas, 
Cantores, Regentes e Compositores. Deles era exigido: Santificação; 
qualificação para as suas funções; dedicação e submissão ( I Crônicas 
25:8); 
Davi estabeleceu as seguintes expressões de adoração, celebração e 
louv9r dentro do culto: 
Cânticos: Salmos 119:54. Os teus decretos são motivos dos meus 
cânticos; 
Cânticos espirituais (Colossenses 3:12); 
Ações de Graças (Salmos 100:4); 
Expressões de Júbilo (Salmos 89:15) Bem-aventurado o povo que 
conhece os vivas de júbilo); 
Gritos (Entre gritos de alegria e louvor Salmos 42:4); 
Mãos Levantadas (Salmos 134:2); 
Instrumentos (Salmos 150:3-5); 
Danças e Saltos (Jeremias 31:13) Então a virgem se alegrará na dança 
e também os jovens e os velho, tornarem o seu pranto em júbilo e os 
consolarei; transformarei em regozijo a sua tristeza; 
De pé, encurvado, de joelhos, prostrado (Salmos 95:6) 
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Cortejo (Salmos 68:24); 
Bandeiras (Salmos 20:5); 
Festas (Salmos 118:27). 
 
Deus é o exemplo maior, pois “conduziu com alegria o seu povo, e com 
jubiloso canto os seus escolhidos (Salmos 105:43); 
Deus também é a fonte de inspiração (Neemias 12:43) Pois  Deus os 
alegrará com grande alegria.  
 
Essas expressões foram praticadas pelo próprio Rei Davi, com todas 
as suas forças (II Samuel 6:14) e desta maneira deve ser ainda hoje. 
Lendo salmos podemos perceber a intimidade dos compositores e a 
ênfase que eles dão à celebração, ao louvor, ao regozijo, à alegria, à 
Palavra, à exaltação ao Deus todo Poderoso, ao tributo, à proclamação 
de todos os seus feitos. 
 
A Igreja e o Tabernáculo de Davi 
O Tabernáculo de Davi permaneceu mais ou menos durante 40 anos. 
Quando Davi trouxe a Arca do Senhor de volta, não a levou para o 
Tabernáculo de Moisés, no monte Gibeon, mas para o Monte Sião, em 
Jerusalém, cidade onde ele morava e onde tinha mandado os levitas 
levantarem uma Tenda sem véu onde a Arca foi colocada (I Crônicas 
13 a 16, e II Samuel 6:17-19). À partir daí temos dois tabernáculos: 
O de Moisés onde os sacerdotes faziam sacrifícios de animais, onde a 
presença do Senhor era simbolizada pela Arca; 
O de Davi, onde os levitas ministravam diante da presença do Senhor, 
sem sacrifícios sangrentos, mas com sacrifícios de louvor, de ações 
de Graças, de Júbilos, em adoração contínua, porque “a sua 
misericórdia dura para sempre”, como Davi cantou muitas vezes. 
 
A relação entre o Tabernáculo de Davi e a Igreja está declarada em 
Hebreus 12:22-23, “Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do 
Deus vivo, a Jerusalém Celestial... e a Igreja dos primogênitos, e a 
YESHUA, o mediador da Nova Aliança e ao sangue da aspersão”. E 
também em Atos 15:15-18, que repete a profecia de Amós 9:11, que 
diz: “Naqueles dias levantarei o Tabernáculo caído de Davi, repararei 
as suas brechas, e levantando-o da suas ruínas restaurá-lo-ei como 
fora nos dias da antiguidade... para que os demais homens busquem 
ao Senhor, e todos os gentios sore os quais tem sido invocado o Meu 
Nome, diz o Senhor que faz estas cousas conhecidas neste século. 
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Conclusão 
Atualmente, os princípios do Tabernáculo de Davi são os mesmos para 
os nossos dias. O Espírito Santo tem levado o seu povo a provar as 
delícias e as maravilhas da presença do Senhor, com manifestações 
maravilhosas de Sua alegria e júbilo, aleluias! Os dirigentes, os 
músicos e cantores param a ser ministros, ou seja, pessoas 
escolhidos por Deus para servi-lo com instrumentos e vozes em 
particular, continuamente e diante da congregação, onde se vem ao 
povo também, quanto o conduz à presença de Deus através das 
muitas formas de adoração, profetizando sobre a Igreja, levando-a ao 
quebrantamento, à consagração, à celebração e pôr fim à adoração. 
Aqueles que Era, que É, e sempre será, o DEUS ÚINICO E VERDADEIRO. 
E a Ele seja toda glória, honra e adoração. Aleluias! 
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Lição 59 
 
 

Jesus, Transforma o Meu Lar 
 
João 2:1-12 
 
Formas de Atuação da Família 
Função socializadora; Função preventiva; Função de enfrentamento; 
Função interventiva; 
Função educativa; função terapêutica. 
 
O quadro de desagregação familiar 
Desagregação dos relacionamentos; Desagregação dos sentimentos; 
Desagregação da cooperação; 
Desagregação dos frutos; Desagregação dos resultados; 
desagregação social; desagregação espiritual. 
 
Porcos na Sala (Rebecca Brown) 
Espíritos Familiares. Maldições hereditárias. Rancor. Desamor. 
Infidelidade. Competição. Egoísmo. Isolamento. Falta de Diálogos. 
Mágoas. Fala de Perdão. Palavras amaldiçoadoras. Desunião. Falta de 
propósitos definidos. Jugo desigual. Vícios. Profanações. Idolatrias. 
 
Os propósitos de Deus pela Família 
O propósito divino para a criação de Eva; 
No Éden – a benção do crescimento e da multiplicação; 
A Aliança com Abraão; 
O milagre na vida de Sara; 
 
A visão de Jesus acerca da Família 
A conversão de Zaqueu. 
 
O milagre em Cana da Galileia 
Celebração de Bodas de Casamento; 
O vinho como símbolo da alegria; 
O momento do constrangimento – acabou o vinho. 
O significado da presença de Jesus. 
O milagre da transformação; 
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O vinho de primeira qualidade. 
 
Jesus entra no meu lar 
7.1. Condições 
O preço 
Os resultados. 
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Lição 60 
 
 

A Unção da Autoestima 
 
João 15:1-18 
 
Autoestima = é a capacidade do sujeito valorizar-se a si mesmo. 
Origem – é um sentimento inato outorgado por Deus. 
Fatores espirituais que interferem na Autoestima 
Missão Diabólica – João 10:10 O Diabo é como um ladrão que vem 
senão para matar, roubar e destruir. 
Aprisionamentos da Alma – Apocalipse 2:10 Nos últimos dias o Diabo 
lançará muitos em prisões. 
 
O Homem à procura de si mesmo (Rollo May) 
A Solidão e Ansiedade do homem moderno; 
Gente Vazia; 
As raízes da nossa doença; 
A perda do foco de valores; 
A perda do foco de valores; 
A perda do senso do self; 
A perda da linguagem de comunicação pessoal;  
A perda do senso do trágico. 
 
A Demolição do Homem (Konrad Lorenz) 
O problema do corpo e da alma; 
O mal estar da nossa cultura; 
Falhas nos padrões de comportamento; 
O descaminhamento do espírito humano; 
O sistema tecnocrático; 
As dificuldades da juventude na atualidade. 
 
Os oito (8) pecados mortais do homem civilizado (Konrad Lorenz) 
Perturbações funcionais dos sistemas vivos; 
Superpovoamento do planeta; 
Devastação do espaço vital  
A competição do homem consigo mesmo; 
Morte do calor humano; 
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Decadência genética; 
Ruptura da tradição; 
A poluição e o aquecimento global. 
 
A autoestima e suas implicações 
Cognitivas; 
Sociais 
Afetivas 
Motivacionais; 
Emocionais; 
Profissionais; 
Condutas. 
 
A Unção da Autoestima (João 15:1-18) 
Verso 14 – Vós sereis meus amigos; 
Verso 13. Ninguém tem maior amor do que este... 
Verso 15. Já não vos tenho chamados de servos... 
Verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. 
Verso 16. Eu vos nomeei para que vades e deis muitos frutos. 
Indicação da fonte da baixa-estima - Verso 18. Se o mundo vos 
aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. 
Uma condição se-ne-qua-non = Verso 05. Porque sem mim nada 
podeis fazer; 
Liberação da autoestima de realizações. Verso 07. Se estiverdes em 
mim e a minha palavra em vós, pedirdes o que quiserdes e vos será 
feito. 
Os efeitos da autoestima – Verso 11. Tenho vos dito isto para que a 
minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. 
Condição básica – Verso 12. Que vos ameis cordialmente uns aos 
outros. 
 
O poder espiritual da Unção da Autoestima (João 14) 
A fonte da autoestima – Verso 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará 
outro Consolador para que fique convosco para sempre. 
Liberação de poder para as realizações – Verso 12. Na verdade vos 
digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e 
as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. 
Liberação as realizações sociais – Verso 13. Tudo quanto pedirdes em 
meu nome, eu o farei para que o meu Pai seja glorificado no Filho. 
 
Receba, a UNÇÃO DA AUTO-ESTIMA. 
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Lição 61 
 

A Arte de compreender o seu cônjuge 
 
1. Casamento – Vocação ou opção? 
2. Fatores determinantes da escolha conjugal. 
Necessidades de companheirismo; 
Necessidade de segurança afetiva; 
Emancipação do lar; 
Carências biológicas; 
Dependência financeira. 
 
3. Influências na escolha da parceria conjugal. 
Influências pessoais; 
Influências familiares; 
Direção de Deus; 
Influências malignas. 
 
4. Não existe casamento perfeito. 
5. Todo casamento pode ser melhorado; 
6. O casamento é um processo contínuo em construção. 
Por que os casamentos fracassam 
Quando predomina o egoísmo; 
Quando não se compartilha os compromissos e responsabilidades; 
Quando não há mais respeito e nem consideração; 
Quando cessa o companheirismo; 
Quando não há relação de ajuda; 
Quando cessa o amor. 
 
7. Tipos de Maridos Neuróticos. 
Play Boy;/ Pão Duro; Agressivo; Alcóolatra; Irresponsável. 
 
8. Tipos de Esposas Neuróticas. 
Hipocondríaca; Manipuladora; Ciumenta-Dominadora; Complexo de 
Princesa; 
Complexo de Édipo; Insatisfeita; Gastronômica. 
 
9. A arte de compreender o seu cônjuge. 
 Evite as críticas; 
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 Valorize as pequenas coisas; 
 Seja frequente no relacionamento sexual; 
 Use palavras de incentivo, de apoio e de ânimo em todos os 
momentos; 
 Use gestos de carinho e afeto; 
 Mantenha o clima de namoro como se estivesse no início de tudo; 
 Mantenha sempre o diálogo franco, aberto, amistoso, transparente e 
esclarecedor.  
 
 
A UNÇÃO DA AUTO-ESTIMA NO CASAMENTO 
 
João 15:1-18 
Autoestima = é a capacidade do sujeito valorizar-se a si mesmo. 
Origem – é um sentimento inato outorgado por Deus. 
Fatores espirituais que interferem na Autoestima 
Missão Diabólica – João 10:10 O Diabo é como um ladrão que vem 
senão para matar, roubar e destruir. 
Aprisionamentos da Alma – Apocalipse 2:10 Nos últimos dias o Diabo 
lançará muitos em prisões. 
 
O Homem à procura de si mesmo (Rollo May) 
A Solidão e Ansiedade do homem moderno; Gente Vazia; As raízes da 
nossa doença; 
A perda do foco de valores; A perda do foco de valores; A perda do 
senso do self; 
A perda da linguagem de comunicação pessoal; A perda do senso do 
trágico. 
 
A Demolição do Homem (Konrad Lorenz) 
O problema do corpo e da alma; O mal estar da nossa cultura; Falhas 
nos padrões de comportamento; O descaminhamento do espírito 
humano; O sistema tecnocrático; 
 
A perda da autoestima no convívio conjugal 
 
Os oito (8) pecados mortais na vida conjugal 
As Agressões físicas e psicológicas; 
O desrespeito através de palavras duras; 
As maldições lançadas através de gestos e palavras; 
A falta de companheirismo; 
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O individualismo; 
A desonra através da infidelidade; 
A falta de entrelaçamento familiar; 
O consumismo exacerbado com a falta de controle orçamentária. 
 
As implicações dos pecados mortais da vida conjugal 
Os recalques no inconsciente; Mágoas; Ressentimentos; Raízes de 
Amargura; Reservas no   relacionamento; indiferenças; Descréditos; O 
gradual desamor. 
Medidas para a reconquista da Autoestima na vida conjugal 
Evite as críticas; Valorize as pequenas coisas; Seja frequente no 
relacionamento sexual; 
 Use palavras de incentivo, de apoio e de ânimo em todos os 
momentos; Use gestos de carinho e afeto; Mantenha o clima de 
namoro como se estivesse no início de tudo; Mantenha sempre o 
diálogo franco, aberto, amistoso, transparente e esclarecedor.  
Assuma a postura de sacerdote do lar; Peça perdão pelos erros do 
passado; recomece erigindo um altar de santidade e de honra em seu 
casamento. 
 
A Unção da Autoestima (João 15:1-18) 
Proposta para um relacionamento próximo - Verso 14 – Vós sereis 
meus amigos; 
Comparação de reconhecimento -  V. 13. Ninguém tem maior amor do 
que este... 
Dignificação no relacionamento - Verso 15. Já não vos tenho 
chamados de servos... 
Priorização no convívio interpessoal - Verso 16. Não me escolhestes 
vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. 
Tratamento de honra - Verso 16. Eu vos nomeei para que vades e deis 
muitos frutos. 
Experimentação e vitória - - Verso 18. Se o mundo vos aborrece, sabei 
que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. 
Uma condição i-ne-qua-non -  Verso 05. Porque sem mim nada podeis 
fazer;  
Quebrantamento é uma condição básica para a Unção da Auto-Estima 
– Verso 12. Que vos ameis cordialmente uns aos outros. 
 
O poder espiritual da Unção da Autoestima (João 14) 
A fonte da autoestima – Verso 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará 
outro Consolador para que fique convosco para sempre. 
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Liberação de poder para as realizações – Verso 12. Na verdade vos 
digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e 
as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. 
Liberação as realizações sociais – Verso 13. Tudo quanto pedirdes em 
meu nome, eu o farei para que o meu Pai seja glorificado no Filho. 
Uma condição de auto realizações -  Verso 07. Se estiverdes em mim e 
a minha palavra em vô, tudo o que pedirdes vos será atendido. 
Uma Unção de Alegria – João 15:11 – Tenho vos dito isto para que a 
minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. 
10. Receba, a UNÇÃO DA AUTO-ESTIMA. 
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Lição 62 
 
 

Unção de Multiplicação 
 
Gênesis 1:28 E Deus os abençoou dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, 
e enchei a terra e sujeita-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre 
as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 
 
1. Unção de Multiplicação 
1.1. Primeiramente de frutificação; 
1.2. Depois de multiplicação; 
1.3. Encher a terra; 
1.4. Domínio sobre tudo o que há na terra. 
 
A queda e a perda da autonomia do homem 
Gênesis 3:16 Multiplicarei grandemente a tua dor 
Gênesis 3:17 Maldita é a terra por causa de ti... 
Gênesis 3:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão... 
Gênesis 6:3 Não contenderá o meu Espírito para sempre com o 
homem, porque ele também é carne, e seus dias serão de 120 anos. 
 
A demolição do homem 
O mundo inteiro jaz no maligno 
As aflições do mundo 
O homem à procura de si mesmo 
O empobrecimento e a miséria do homem e as implicações dos 
pecados capitais. 
Alienação espiritual; 
Tendência carnal; 
Ignorância sobre sua verdadeira identidade; 
Falta de autocontrole de suas ações; 
Incapacidade de romper com as maldições de suas origens e história. 
Arrogância e vaidade pessoal. 
Ilustração: pobreza da África; miséria e acomodação das favelas. 
Pessoas vivendo como parasitas. 
As promessas de fartura através do Profeta Joel capítulo 2 
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Verso 23. Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque 
ele vos dará justa medida e fará descer a chuva temporã e serôdia no 
primeiro mês; 
Verso 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de 
mosto e de óleo; 
Verso 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo 
gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a Oruga, o meu grande exército que 
enviei contra vós. 
Verso 26 E comereis fartamente e ficareis satisfeitos e louvareis o 
nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco 
maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado; 
Verso 27. E sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o 
Senhor vosso Deus. 
 
Unção de nascer para Deus 
I João 5:4 Todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a 
vitória que vence o mundo, a nossa Fé. 
Repreendendo o Espírito de Miséria e a maldição da terra; 
Tomando posse da UNÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO. 
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