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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    
 
 
Apresentamos aos Pastores, Líderes de NEFs, e à todos do Rebanho 
sem Fronteiras da MASF o Volume III 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 III 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 1Lição 1Lição 1Lição 1    
    

Atitudes que agradam Atitudes que agradam Atitudes que agradam Atitudes que agradam a Deusa Deusa Deusa Deus    
    

João 12: 1-11 
 
A atitude de Maria, irmã de Lázaro A atitude de Maria, irmã de Lázaro A atitude de Maria, irmã de Lázaro A atitude de Maria, irmã de Lázaro ----    João 12:1João 12:1João 12:1João 12:1----11111111    
Uma semana antes da Páscoa; 
Fizeram uma Ceia, aproveitando a presença de Jesus; 
Havia um motivo de gratidão por Jesus ter ressuscitado Lázaro; 
Havia também um motivo de reconhecimento pela presença de Jesus 
naquele lar; 
Maria tomou uma libra de unguento de nardo puro, e ungiu os pés de 
Jesus; 
Maria então enxugou os pés de Jesus com os seus compridos 
cabelos; 
 Aquele era o melhor perfume da época; 
 O unguento era de um altíssimo valor monetário da época; 
A Bíblia diz que, a casa encheu-se do cheiro do unguento. 
 
Assim como Maria, nós também temos muitos motivos para agradar a Assim como Maria, nós também temos muitos motivos para agradar a Assim como Maria, nós também temos muitos motivos para agradar a Assim como Maria, nós também temos muitos motivos para agradar a 
DeusDeusDeusDeus    
Foi Ele quem nos criou; 
Foi Ele quem nos enviou Jesus para nos resgatar das trevas; 
É Ele quem nos ama, estando nós ainda mortos em delitos e pecados; 
É Ele quem nos enviou o seu Espírito Santo para nos convencer do 
pecado, da justiça e do juízo; 
É Ele quem, através de Jesus Cristo nos redime da culpa, quem 
perdoa os nossos pecados, e nos dá uma nova vida; 
É Ele quem nos dá livramento das maldades deste mundo; 
É Ele quem, através de seu Filho Jesus, nos tem garantido uma vida 
eterna. 
 
A Bíblia nos registra algumas decepções de Jesus, com atitudes das A Bíblia nos registra algumas decepções de Jesus, com atitudes das A Bíblia nos registra algumas decepções de Jesus, com atitudes das A Bíblia nos registra algumas decepções de Jesus, com atitudes das 
pessoas de sua épocapessoas de sua épocapessoas de sua épocapessoas de sua época    
Veio para os que eram seus e os seus não o receberam; 
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As famílias da época não ofereceram lugar de hospedagem para o seu 
nascimento; 
Após o seu nascimento, foi caçado vivo ou morto pelo exército de 
Herodes, e teve que se refugiar no Egito; 
Foi injuriado, humilhado e perseguido pela tradição religiosa de sua 
época, liderado por Escribas e Fariseus; 
Teve que enfrentar muitos complôs, dos adversários que procuravam 
qualquer motivo para o matar; 
Foi abandonado pelos 70 discípulos escolhidos para a evangelização, 
que achavam duro e radical o seu discurso; 
Foi negado por Pedro perante as autoridades públicas de sua época; 
Foi traído covardemente por Judas Iscariotes; 
Foi tido como o pior marginal de sua época, sendo confundido com 
Barrabás, pelo qual Cristo morreu em seu lugar; 
Recebeu o castigo de morte de cruz, que era vergonha e pena para os 
criminosos mais periculosos da época. 
Na cruz foi zombado, ironizado e humilhado, tendo recebido uma 
coroa de espinho. 
 
 
Hoje muitas pessoas, até que se dizem cristãs, desenvolvem atitudeHoje muitas pessoas, até que se dizem cristãs, desenvolvem atitudeHoje muitas pessoas, até que se dizem cristãs, desenvolvem atitudeHoje muitas pessoas, até que se dizem cristãs, desenvolvem atitudes s s s 
que entristecem e desagradam a Deus.que entristecem e desagradam a Deus.que entristecem e desagradam a Deus.que entristecem e desagradam a Deus.    
Somos centrados em nossos próprios interesses; 
Possuímos uma natureza carnal, instintiva e hedonista, sempre em 
busca do prazer, do bem-estar físico e ocupacional; 
Discriminamos as pessoas e não estamos interessados com os 
problemas e nem com o sofrimento dos outros; 
Pesquisa da UNICEF nos mostra que as pessoas que vivem no final 
deste século se mostram mais interessados no materialismo, como 
ganhar dinheiro e possuir uma profissão para viver bem o resto da 
vida; 
As grandes demandas para o aperfeiçoamento acadêmico e 
profissional, com Cursos de Pós-Graduação, Cursos de Informática e 
Cursos Linguístico de Inglês e Espanhol; 
Os interesses se voltam para a arte, a informática, a cibernética, a 
tecnologia, a astrologia, para carrões, computador, dietas físicas, culto 
ao corpo, esoterismo, orgasmo sexual, gastronomia, estética física, 
estética de roupas da moda, e empatia com a natureza (sol e mar); 
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A massa populacional estará centrada nos Centros Urbanos, com a 
superlotação dos shoppings e supermercados, estádios, e teatros de 
espetáculos; 
Uma época de total falta de compromissos com as coisas de Deus 
 
 
Qual a melhor maneira de agradarmos a Deus?Qual a melhor maneira de agradarmos a Deus?Qual a melhor maneira de agradarmos a Deus?Qual a melhor maneira de agradarmos a Deus?    
Para Maria foi uma semana antes da Páscoa, e para você pode ser 
num momento que antecede a uma grande decisão em sua vida; 
Maria e sua família fizeram uma Ceia, aproveitando a presença de 
Jesus, você também pode convidar a Jesus a habitar em seu lar, para 
que haja paz e harmonia; 
Havia um motivo de gratidão por Jesus ter ressuscitado Lázaro, e 
para você também há um motivo de gratidão por Jesus te dispensar 
saúde, trabalho e vida; 
Maria tomou uma libra de unguento de nardo puro, e ungiu os pés de 
Jesus, e você também pode oferecer o melhor para o Mestre, que é a 
sua própria vida. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que 
me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o Nome do 
Senhor. 
Maria então enxugou os pés de Jesus com os seus compridos 
cabelos, e você pode também usar parte de seu físico e oferecer ao 
Senhor, como o seu próprio corpo para que se transforme em Templo 
do Deus Vivo, e morada do Espírito Santo. 
 Aquele era o melhor perfume da época, e você também pode ter o 
perfume de Cristo 
 O unguento de Cristo é de altíssimo valor espiritual para o seu lar e 
para purificar a sua vida impura; 
A Bíblia diz que, a casa encheu-se do cheiro do unguento, II Cor. 2:15II Cor. 2:15II Cor. 2:15II Cor. 2:15 
Porque para Deus somos o aroma de Cristo. 
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Lição Lição Lição Lição 2222    
    

O FO FO FO Flagelo do Pecadolagelo do Pecadolagelo do Pecadolagelo do Pecado    
    
1.O Conceito do Pecado1.O Conceito do Pecado1.O Conceito do Pecado1.O Conceito do Pecado 
O enfoque jurídico; 
O enfoque filosófico; 
O enfoque sociológico; 
O enfoque psicológico; 
O enfoque psiquiátrico. 
 
2.A Universalidade do Pecado2.A Universalidade do Pecado2.A Universalidade do Pecado2.A Universalidade do Pecado 
Rom. 3:23 Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 
 
3.As implicações do pecado3.As implicações do pecado3.As implicações do pecado3.As implicações do pecado    
As implicações emocionais; 
As implicações patológicas; 
As implicações condutuais; 
As implicações afetivas; 
As implicações espirituais. 
 
4. 4. 4. 4. Fatores determinantes do pecadoFatores determinantes do pecadoFatores determinantes do pecadoFatores determinantes do pecado    
Os impulsos da carne = Os impulsos da carne = Os impulsos da carne = Os impulsos da carne = GálatasGálatasGálatasGálatas    5:195:195:195:19----22221 Ora, as obras da carne são 
conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, 
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissenções, fações, 
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhanças a estas, a 
respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que 
não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 
As tentações humanas;As tentações humanas;As tentações humanas;As tentações humanas; 
As tentações satânicas = I Pedro 5:8 As tentações satânicas = I Pedro 5:8 As tentações satânicas = I Pedro 5:8 As tentações satânicas = I Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiai. O vosso 
adversário, o Diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e 
procurando a quem possa tragar. 
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5.Conseqüências do Pecado5.Conseqüências do Pecado5.Conseqüências do Pecado5.Conseqüências do Pecado    
 
Pecado Escraviza Pecado Escraviza Pecado Escraviza Pecado Escraviza ----  João 8:34 Respondeu-lhes Jesus: Todo aquele que 
comete pecado é escravo do pecado. 
 
Pecado Pecado Pecado Pecado CegaCegaCegaCega - I João 2:11 Mas aquele que aborrece seu irmão está 
em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde ir, porque as trevas 
lhe cegaram os olhos. 
Ilustração:Ilustração:Ilustração:Ilustração:   Nero e os soldados derrotados na batalha. 
 
Pecado Mutila a PersonalidadePecado Mutila a PersonalidadePecado Mutila a PersonalidadePecado Mutila a Personalidade 
A Parábola do Filho Pródigo 
O quadro da última Ceia de Leonardo da Vinci. 
A experiência de Judas Iscariotes. 
 
Pecado retira a alegria e a beleza da vidaPecado retira a alegria e a beleza da vidaPecado retira a alegria e a beleza da vidaPecado retira a alegria e a beleza da vida 
A Comunidade dos Leprosos no Oriente; 
O quadro decadente dos aidéticos; 
A Flor Silvestre. 
 
Pecado Mutila e mataPecado Mutila e mataPecado Mutila e mataPecado Mutila e mata 
Romanos 6:23Romanos 6:23Romanos 6:23Romanos 6:23 Porque o salário do pecado é a morte. 
Ilustração:Ilustração:Ilustração:Ilustração: A história do alcoólatra. 
 
 
5.O tratamento do pecado em Jesus Cristo5.O tratamento do pecado em Jesus Cristo5.O tratamento do pecado em Jesus Cristo5.O tratamento do pecado em Jesus Cristo    
 
O Perdão O Perdão O Perdão O Perdão ---- Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para 
nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. (I João 1:9) 
 
A PurificaçãoA PurificaçãoA PurificaçãoA Purificação - O sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a 
injustiça. (I João 1:7) 
 
A libertação A libertação A libertação A libertação ---- O Pecado não mais terá domínio sobre vós, porque viveis 
debaixo da graça e não debaixo da lei. ( Rom. 6:14) 
 
A defesaA defesaA defesaA defesa - Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, a 
saber Jesus Cristo, o Justo. (I João 2:1) 
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ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão 
Reconheça os seus pecados diante de Deus; 
Os seus pecados tem lhe afastado de Deus; 
Os seus pecados tem entristecido o Espírito Santo dentro de você; 
Satanás tem se aproveitado de suas fraquezas; 
Deus não tem lhe abençoado por causa de seus pecados; 
Confesse os seus pecados agora; 
Peça perdão do Senhor Jesus; 
Receba de Deus uma nova unção de bençãos e de libertação. 
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Lição Lição Lição Lição 3333    
 
 
 

O Mistério da Ressurreição dos 
Mortos 

 
 
I Coríntios 15: 12-23 
 
Introdução 
A morte de Sérgio Cardoso que sofria de Catalepsia; 
O interesse pela ressurreição dos mortos; 
O congelamento de cadáveres nos USA; 
O filme “A volta dos mortos vivos “. 
 
A A A A ImportânciaImportânciaImportânciaImportância    da Ressurreição para o Cristianismoda Ressurreição para o Cristianismoda Ressurreição para o Cristianismoda Ressurreição para o Cristianismo    
    
O destino dos que morrem em CristoO destino dos que morrem em CristoO destino dos que morrem em CristoO destino dos que morrem em Cristo    
Apocalipse 14:13 E ouvi a voz do céu que me dizia:  
Bem aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim 
diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas 
obras o sigam.     
 
A ressurreição dos mortos em CristoA ressurreição dos mortos em CristoA ressurreição dos mortos em CristoA ressurreição dos mortos em Cristo    
Isaias 26:19 Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão; 
despertai e exultai vós que habitais no pó, porque o teu orvalho oh 
Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. 
 
O Tribunal de DeusO Tribunal de DeusO Tribunal de DeusO Tribunal de Deus    
Romanos 14:10-11 Pois todos havemos de comparecer ante ao 
tribunal de Deus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. 
 
Evidencias Bíblicas sobre a ressurreiçãoEvidencias Bíblicas sobre a ressurreiçãoEvidencias Bíblicas sobre a ressurreiçãoEvidencias Bíblicas sobre a ressurreição    dos salvos em corpos dos salvos em corpos dos salvos em corpos dos salvos em corpos 
glorificadosglorificadosglorificadosglorificados    
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A Ressurreição de Jesus Cristo A Ressurreição de Jesus Cristo A Ressurreição de Jesus Cristo A Ressurreição de Jesus Cristo ----    Mat. 28Mat. 28Mat. 28Mat. 28    
 
A Ressurreição dos Santos com Jesus 
Mateus 27: 51-53 E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto 
a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os 
sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram 
ressuscitados; E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, 
entraram na Cidade Santa, e apareceram a muitos. 
 
A ressurreição de Lázaro - O Testemunho de Jesus Cristo 
João 5: 28-29 Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que 
todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram 
o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para 
a ressurreição da condenação. 
 
Os mortos ressuscitarão ao se ouvir tocar a última trombeta 
I Coríntios 15:51-52 Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem 
todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num 
momento, em um abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. 
Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e 
nós seremos transformados. 
 
A Transformação dos salvos em corpos incorruptíveis 
I Coríntios 15: 53 Porque convém que isto que é corruptível se revista 
de incorruptibilidade e isso que é mortal se revista de imortalidade. 
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Lição Lição Lição Lição 4444    
    

O Uso da Linguagem 
 

 
Conceito de Linguagem Conceito de Linguagem Conceito de Linguagem Conceito de Linguagem VerbalVerbalVerbalVerbal    
Relações da Linguagem com outros fatores humanosRelações da Linguagem com outros fatores humanosRelações da Linguagem com outros fatores humanosRelações da Linguagem com outros fatores humanos 
Linguagem e Personalidade 
Linguagem e Emoções 
Linguagem e Temperamento 
Linguagem e Inteligência. 
Linguagem e Cultura. 
 
Componentes da LinguagemComponentes da LinguagemComponentes da LinguagemComponentes da Linguagem    
Componente Condutual 
Componente Afetivo 
Componente Sentimental 
Componente Cognitivo 
Componente Motivacional. 
 
Admoestações Bíblicas sobre o uso da LinguagemAdmoestações Bíblicas sobre o uso da LinguagemAdmoestações Bíblicas sobre o uso da LinguagemAdmoestações Bíblicas sobre o uso da Linguagem    
    
O controle O controle O controle O controle das palavrasdas palavrasdas palavrasdas palavras    ----    Aquele que possui conhecimentos refreie as 
suas palavras, e o homem de entendimento é de espírito sereno. ( 
Prov. 17:27) 
A sinceridade no falarA sinceridade no falarA sinceridade no falarA sinceridade no falar    ----        Seja porém a vossa palavra “Sim, Sim “, ou 
“não, não “, e o que passar disso vem do maligno. 
AAAA    palavra agradávelpalavra agradávelpalavra agradávelpalavra agradável    ----    A vossa palavra seja sempre agradável, 
temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada 
um. (Colossenses 4:6). 
A linguagem CristãA linguagem CristãA linguagem CristãA linguagem Cristã    ----    Conserva o modelo das sãs palavras que de mim 
tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. (II Timóteo 1:13) 
Linguagem IrrepreensívelLinguagem IrrepreensívelLinguagem IrrepreensívelLinguagem Irrepreensível    ----    Linguagem sã e irrepreensível, para que o 
adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. 
(Tito 2:8). 
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Refrear a linguagemRefrear a linguagemRefrear a linguagemRefrear a linguagem    ----     Todos tropeçamos em muitas coisas. Se 
alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito, e capaz de 
refrear todo o corpo. 
 
A linguagem abençoadaA linguagem abençoadaA linguagem abençoadaA linguagem abençoada    
Para abençoar vidas; 
Para aconselhar pessoas carentes e desorientadas; 
Para animar os fracos e cansados; 
Para orar em comunhão com Deus; 
Para apoiar e incentivar os líderes e pastores; 
Para ministrar a palavra de Deus; 
Para refletir sobre os ideais da vida; 
Para planejar projetos e empreendimentos de vida. 
 
Conclusão. Conclusão. Conclusão. Conclusão.     
Salmos 19:14 Salmos 19:14 Salmos 19:14 Salmos 19:14 Que as palavras da minha boca e a meditação do meu 
coração, sejam todas de louvor a Ti oh Senhor. 
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Lição Lição Lição Lição 5555    
    
    

OS DESAFIOS DO HOMEM NA VIRADA OS DESAFIOS DO HOMEM NA VIRADA OS DESAFIOS DO HOMEM NA VIRADA OS DESAFIOS DO HOMEM NA VIRADA 
SO SÉCULO!SO SÉCULO!SO SÉCULO!SO SÉCULO!    

    
1. 1. 1. 1. Terceiro Milênio, um novo século de grandes transformaçõesTerceiro Milênio, um novo século de grandes transformaçõesTerceiro Milênio, um novo século de grandes transformaçõesTerceiro Milênio, um novo século de grandes transformações    
Transformações sociais 
Transformações pessoais. 
    
2. 2. 2. 2. Os Desafios permanentes do homem em todos os temposOs Desafios permanentes do homem em todos os temposOs Desafios permanentes do homem em todos os temposOs Desafios permanentes do homem em todos os tempos    
2.1. Aquisição de uma vocação; 
2.2. A seleção da parceria afetiva; 
2.3. A independência econômica; 
2.4. A formação do lar; 
2.5. O ajustamento conjugal;  
2.6. Ajustamento à paternidade; 
2.7. O estabelecimento de um padrão de vida; 
2.8. O controle dos impulsos biológicos; 
2.9. A consolidação da vida econômica; 
2.10 A preparação para a terceira idade. 
 
3.  3.  3.  3.  O terceiro milênio com as evidências do final dos temposO terceiro milênio com as evidências do final dos temposO terceiro milênio com as evidências do final dos temposO terceiro milênio com as evidências do final dos tempos    
3.1. A fragmentação da União Soviética com a Perestroika 
3.2.A derrubada do Muro de Berlim e o enfraquecimento do 
socialismo; 
3.3. O império do Capitalismo Selvagem com o Neoliberalismo; 
3.4. A influência do domínio do Império Americano no Planeta; 
3.5.A marginalização dos países subdesenvolvidos do Terceiro 
Mundo; 
3.6. A influência da Filosofia da Nova Era como a religião do momento; 
3.7.O Mercado Comum Europeu, o Mercosul, Moeda Única, Internet e 
outros sintomas da Besta. 
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4. 4. 4. 4. As Evidências Proféticas enunciadas por Jesus CristoAs Evidências Proféticas enunciadas por Jesus CristoAs Evidências Proféticas enunciadas por Jesus CristoAs Evidências Proféticas enunciadas por Jesus Cristo    
4.1.O aniquilamento dos sistemas, modelos, instituições e 
organizações sociais.         
V1V1V1V1.    Jesus porém lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos 
digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. 
    
4.2.  A indústria e o comércio das seitas e das falsas religiões em 
nome de Jesus.  
V5V5V5V5.    Porque muitos virão em Meu Nome dizendo: Eu sou o Cristo, e 
enganarão a muitos. 
    
4.3.    O tempo dos conflitos e de Violência Urbana 
V6V6V6V6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras... 
    
4.4.Uma época de miséria, caos e convulsão social, com desemprego, 
condições precárias de sobrevivência, com fome, caos na saúde 
pública, e comprometimento ecossistema.  
V7V7V7V7... e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. 
    
4.5.Uma época de impessoalidade, de dissensões, de desagregação 
familiar, de separações conjugais e de seríssimos problemas de 
relacionamento humano.   
V10V10V10V10. . . . E nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns 
aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 
 
4.6.Uma época de desamor, de indiferença, de frieza afetiva, de 
descompromisso social e institucional, e de completa desmotivação 
entre as pessoas, e que afetará a Igreja enquanto Instituição Humana.  
V12V12V12V12. . . . E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 
    
4.7.Uma época em que Deus levantará uma Igreja Profética e 
Guerreira, avessa ao tradicionalismo, ao denominacionalismo, e ao 
modismo da modernidade, e à maledicência contaminante.   
V14V14V14V14. . . . E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. 
    
4.8.Uma época de grandes tribulações na vida dos crentes, com mil e 
umas tentações, perseguições, tribulações e aflições sociais.   
V21V21V21V21. Porque haverá então uma tão grande aflição, como nunca houve 
desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. 
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4.9.Uma época de muita apostasia, de debilidade doutrinária de 
muitos crentes, de fuga de crentes em busca de sinais e prodígios 
como solução para suas crises existenciais e sociais.  
V24V24V24V24. Porque surgirão muitos Falsos Profetas e Falsos Cristos, e farão 
tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os 
escolhidos. 
 
 
Você está pronto para o terceiro milênio?Você está pronto para o terceiro milênio?Você está pronto para o terceiro milênio?Você está pronto para o terceiro milênio?    
    
A necessidade do preparo para o terceiro milênioA necessidade do preparo para o terceiro milênioA necessidade do preparo para o terceiro milênioA necessidade do preparo para o terceiro milênio    
O necessidade do aperfeiçoamento profissional; 
A necessidade da estruturação emocional; 
A necessidade do aprimoramento do caráter. 
A necessidade do ajustamento espiritual. 
 
 
O que se requer do homem batista no terceiro milênioO que se requer do homem batista no terceiro milênioO que se requer do homem batista no terceiro milênioO que se requer do homem batista no terceiro milênio    
Com a busca constante do aperfeiçoamento espiritual através da 
santidade. 
Compromisso com a família; 
Compromisso com a Igreja; 
Na sua liderança; 
Com o sustento da obra; 
Com a promoção da Evangelização; 
Com a expansão da obra missionária. 
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Lição Lição Lição Lição 6666    
    

Cisternas Vazias ou Reservatórios 
cheios??? 
Jeremias 2:9-13 
 
A mensagem de Deus a Israel A mensagem de Deus a Israel A mensagem de Deus a Israel A mensagem de Deus a Israel através do Profeta Jeremiasatravés do Profeta Jeremiasatravés do Profeta Jeremiasatravés do Profeta Jeremias    
Israel cometeu dois (2) erros: 
Menosprezaram o Deus da água viva 
Cavaram para si cisternas rotas com águas poluídas. 
Abandonaram o plano de Deus. Fizeram os seus próprios planos. Os 
planos humanos são limitados e comprometidos. Quando definimos 
os nossos projetos sem submete-los à vontade de Deus, esses plenos 
não podem prosperar. Deus não aprova o nosso egocentrismo e 
vaidades pessoais. 
Os judeus trocaram a glória de Deus por algo que não tinha nenhum 
proveito. Eles não podiam prosperar porque não tinham o plano de 
Deus. 
 
A semelhança de uma Cisterna VaziaA semelhança de uma Cisterna VaziaA semelhança de uma Cisterna VaziaA semelhança de uma Cisterna Vazia    
Quando abdicamos de Deus em nossas vidas, perdemos o referencial; 
Nossa vida perde o sentido; 
A síndrome do vazio existencial. Giramos em volta do mesmo círculo 
como neuróticos. 
Uma vida vazia não tem conteúdo. Não encontramos razão de viver. 
Não temos nada que oferecer às pessoas 
 
O plano de Deus para a vida dos homensO plano de Deus para a vida dos homensO plano de Deus para a vida dos homensO plano de Deus para a vida dos homens    
Deus quer que sejamos reservatórios cheios. 
João 7:38João 7:38João 7:38João 7:38 Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior 
fluirão rios de água viva. 
João 10:10João 10:10João 10:10João 10:10 Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 
Colossenses 1:9Colossenses 1:9Colossenses 1:9Colossenses 1:9 Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não 
cessamos de orar por vós, e a pedir que sejais cheios do 
conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento 
espiritual. 
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Efésios 5:18Efésios 5:18Efésios 5:18Efésios 5:18 E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, 
mas enchei-vos do Espírito Santo. 
A vida vazia do homem modernoA vida vazia do homem modernoA vida vazia do homem modernoA vida vazia do homem moderno 
Milhões de pessoas vazias;/ Caminham como ovelhas que estão sem 
pastor/Pessoas cansadas e saturadas de tudo neste mundo/ Pessoas 
que já experimentaram de tudo. A vida como uma cisterna vazia. 
/Nada de novo acontece... 
 
A maior tragédia da história e suas implicações pessoais na vida doA maior tragédia da história e suas implicações pessoais na vida doA maior tragédia da história e suas implicações pessoais na vida doA maior tragédia da história e suas implicações pessoais na vida do    
homemhomemhomemhomem    
Gênesis 6:3Gênesis 6:3Gênesis 6:3Gênesis 6:3 Não contenderá para sempre o meu Espírito com o 
homem. 
O homem O homem O homem O homem se afastou de Deus o seu Criador. 
KeerkegaardKeerkegaardKeerkegaardKeerkegaard    e a filosofia do vazio existencial. 
Rollo May Rollo May Rollo May Rollo May e o homem à procura de si mesmo 
A psicologia da A psicologia da A psicologia da A psicologia da autoajudaautoajudaautoajudaautoajuda.... 
Os sete (7) hábitos dasOs sete (7) hábitos dasOs sete (7) hábitos dasOs sete (7) hábitos das    pessoas altamente eficazes.pessoas altamente eficazes.pessoas altamente eficazes.pessoas altamente eficazes.    
1 Princípio do homem Proativo.  / 2 Princípios de Liderança Pessoal. /    
3 Princípios do Gerenciamento Pessoal / 4Princípios da liderança 
interpessoal. / 5Princípios da Comunicação Empática. / 6 Princípios 
da Cooperação Criativa. / 7 Princípios da Auto Renovação equilibrada. 
 
O mancebo de Qualidade (Lucas 18:18O mancebo de Qualidade (Lucas 18:18O mancebo de Qualidade (Lucas 18:18O mancebo de Qualidade (Lucas 18:18----30)30)30)30)    
Jesus fez uma análise de suas qualidades.  
Era jovem/ Tinha riquezas/ Era religioso/ Tinha conhecimentos da 
Palavra de Deus. 
Jesus amou as suas qualidades, porque queria aquilo que era 
essencial para a sua vida: A Questão da Vida Eterna. Porém, uma 
coisa lhe faltava. Sua fraqueza: idolatrava as coisas materiais. Se 
retirou muito triste porque não tinha as qualidades espirituais 
necessárias à vida eterna. 
 
Em nossos dias, uma religiosidade aprisionada por interesses materiaisEm nossos dias, uma religiosidade aprisionada por interesses materiaisEm nossos dias, uma religiosidade aprisionada por interesses materiaisEm nossos dias, uma religiosidade aprisionada por interesses materiais    
Líderes religiosos que ostentam riquezas;  
Pessoas que buscam Jesus em busca de bens materiais.  Cisternas 
rotas, pessoas vazias. 
 
 
Uma predição profética doUma predição profética doUma predição profética doUma predição profética do    Apostolo Paulo para os nossos diasApostolo Paulo para os nossos diasApostolo Paulo para os nossos diasApostolo Paulo para os nossos dias    
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II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1----5 5 5 5 Sabe porém que nos últimos dias sobreirão tempos 
trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, 
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e 
a 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 da piedade mas negando a eficácia 
dela. Destes afasta-te. 
    
Em Jesus, o encontro do Em Jesus, o encontro do Em Jesus, o encontro do Em Jesus, o encontro do eloeloeloelo    perdido para o recomeçar de uma nova perdido para o recomeçar de uma nova perdido para o recomeçar de uma nova perdido para o recomeçar de uma nova 
vida de transformação vida de transformação vida de transformação vida de transformação     
Romanos 12:2Romanos 12:2Romanos 12:2Romanos 12:2 E não vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que 
experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
Mateus 6:11 Mateus 6:11 Mateus 6:11 Mateus 6:11 O pão nosso de cada dia, nos daí nos hoje.    
Salmos 92:10Salmos 92:10Salmos 92:10Salmos 92:10 Porém tu exaltas o meu poder. Derramas sobre mim o 
teu óleo.    
    
A justificação pela fé A justificação pela fé A justificação pela fé A justificação pela fé ––––    Colossenses Colossenses Colossenses Colossenses     
Justificados pois pela fé, tenhamos paz com Deus/ A redescoberta de 
nossa autentica identidade espiritual/ O Espírito Santo preenchendo 
os vazios existenciais. / O retorno à comunhão com aquele que nos 
salvou/ Nos resgatou das trevas/ Nos fez idôneos. / Nos fez novas 
criaturas para nos apresentarmos santos, irrepreensíveis e inculpáveis 
diante de Deus. Cheios do Espírito Santo. 
        
Jesus nos ensinou a qualidade de Vida no Sermão do Monte.Jesus nos ensinou a qualidade de Vida no Sermão do Monte.Jesus nos ensinou a qualidade de Vida no Sermão do Monte.Jesus nos ensinou a qualidade de Vida no Sermão do Monte.    
Paulo recebeu a revelação escrevendo aos Gálatas sobre a verdadeiraPaulo recebeu a revelação escrevendo aos Gálatas sobre a verdadeiraPaulo recebeu a revelação escrevendo aos Gálatas sobre a verdadeiraPaulo recebeu a revelação escrevendo aos Gálatas sobre a verdadeira    
qualidade de vida qualidade de vida qualidade de vida qualidade de vida embasadaembasadaembasadaembasada    nos frutos do Espírito Santo.nos frutos do Espírito Santo.nos frutos do Espírito Santo.nos frutos do Espírito Santo.    
    
O Senhor quer que sejamos reservatórios cheiosO Senhor quer que sejamos reservatórios cheiosO Senhor quer que sejamos reservatórios cheiosO Senhor quer que sejamos reservatórios cheios    
Cheios do fervor espiritual  
Romanos 12:11Romanos 12:11Romanos 12:11Romanos 12:11 Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. 
Cheios da Palavra de Deus    
Colossenses 3:16Colossenses 3:16Colossenses 3:16Colossenses 3:16 Que habite ricamente em vós a Palavra de Cristo. / 
Cheios de esperança. /    Cheios dos frutos do Espírito/ Cheios da fé/ 
Cheios de amor/ Cheios do Espírito Santo.    
 
Conclusão / Qualidade de Vida/ motivo do nosso MinistérioConclusão / Qualidade de Vida/ motivo do nosso MinistérioConclusão / Qualidade de Vida/ motivo do nosso MinistérioConclusão / Qualidade de Vida/ motivo do nosso Ministério    
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Você que se encontra com a vida vazia e sem razão de viver/ Você 
que anda triste e que já perdeu o sentido de vida. / Você que se 
encontra como uma cisterna vazia. / Quer ser cheio da graça e do 
Espírito de Deus.    
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Lição Lição Lição Lição 7777    
    
    

As Ciladas do Diabo contra a IgrejaAs Ciladas do Diabo contra a IgrejaAs Ciladas do Diabo contra a IgrejaAs Ciladas do Diabo contra a Igreja    
    
João 6:60-70 
 
As investidas do Diabo contra ministério terreno de Jesus CristoAs investidas do Diabo contra ministério terreno de Jesus CristoAs investidas do Diabo contra ministério terreno de Jesus CristoAs investidas do Diabo contra ministério terreno de Jesus Cristo 
O Diabo usou os religiosos da época (fariseus e saduceus); 
Jesus sofreu uma perseguição ferrenha; 
Também anteviu todas as tribulações que a Igreja enfrentará nos 
últimos dias. 
 
As alertas bíblicas sobre as ações do DiaboAs alertas bíblicas sobre as ações do DiaboAs alertas bíblicas sobre as ações do DiaboAs alertas bíblicas sobre as ações do Diabo    
I Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em 
derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. 
João 10:10 Porque o Diabo vem senão para matar, roubar e destruir. 
Efésios 6:11,12 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para 
poderdes permanecer firmes contra as astutas ciladas do Diabo. Pois 
não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas contra 
principados e potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, 
contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. 
 
As ciladas do Diabo contra a Igreja (João 6:60As ciladas do Diabo contra a Igreja (João 6:60As ciladas do Diabo contra a Igreja (João 6:60As ciladas do Diabo contra a Igreja (João 6:60----70)70)70)70) 
A cilada da Contestação - V60. Muitos pois dos seus discípulos 
ouvindo isso disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? 
A cilada da murmuração - V61. Sabendo pois Jesus, em si mesmo que 
os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos 
escandaliza? 
A cilada da Incredulidade. V64. Mas há alguns de vós que não creem, 
porque vem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não 
criam e quem era o que o havia de entregar. 
A cilada da apostasia - V66. Desde então, muitos dos seus discípulos 
tornaram para trás e já não andavam com Ele. 
A cilada da traição. V70,11. Respondeu-lhes Jesus: Não vos escolhi a 
voz os doze? E um de vós é um diabo. E dizia isso de Judas, porque 
este o havia de trair. 
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A vitória da Igreja sobre o DiaboA vitória da Igreja sobre o DiaboA vitória da Igreja sobre o DiaboA vitória da Igreja sobre o Diabo    
Mat. 16:18 Sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do 
Inferno não prevalecerão sobre ela. 
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Lição Lição Lição Lição 8888    
    

PrincípiosPrincípiosPrincípiosPrincípios    de Retidãode Retidãode Retidãode Retidão    
 

Conceito de RetidãoConceito de RetidãoConceito de RetidãoConceito de Retidão - Um estilo de vida perfeita, justa e honesta em 
todos os sentidos. 
 
A origem da retidão em DeusA origem da retidão em DeusA origem da retidão em DeusA origem da retidão em Deus 
A tua destra está cheia de retidão. Salmos 48:10 
Retidão e justiça são a base de seu trono. Salmos 97:2 
Justo é o Senhor e reto em todos os seus caminhos, e santo em todas 
as suas obras. Salmos 145:17. 
 
Sintomas de uma vida cristã irregularSintomas de uma vida cristã irregularSintomas de uma vida cristã irregularSintomas de uma vida cristã irregular 
Tendências carnais; 
Maus pensamentos; 
Reincidências em práticas pecaminosas; 
Motivação contínua para interesses materiais em detrimento do 
empobrecimento dos interesses espirituais; 
Esgotamento espiritual com indiferença à oração; 
Insensibilidade ao sentido prático da Palavra de Deus; 
Alheamento e marginalização à vida da Igreja. 
 
A Retidão A Retidão A Retidão A Retidão é o propósito de Deus para a vida dos crentesé o propósito de Deus para a vida dos crentesé o propósito de Deus para a vida dos crentesé o propósito de Deus para a vida dos crentes 
Agora, o Senhor Jesus nos reconciliou através de seu sacrifício na 
cruz, afim de que perante Ele nos apresentemos santos, sem defeitos 
e irrepreensíveis. Colossenses 1:22  
 
Exortação Bíblica à vida de RetidãoExortação Bíblica à vida de RetidãoExortação Bíblica à vida de RetidãoExortação Bíblica à vida de Retidão 
O Senhor Jesus nos ensina a abandonarmos a impiedade e as paixões 
mundanas, para que vivamos neste presente século de forma justa, 
com atitudes sóbrias e piedosamente. Tito 2:12 
 
 
 
Vantagens e Benefícios para quem desenvolve uma vida de RetidãoVantagens e Benefícios para quem desenvolve uma vida de RetidãoVantagens e Benefícios para quem desenvolve uma vida de RetidãoVantagens e Benefícios para quem desenvolve uma vida de Retidão 
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Com retidão, recebemos de Deus o seu amor, a sua unção e teremos 
uma vida de abençoada, com grandes alegrias. = Deus ama a retidão e 
odeia a impiedade. Portanto, Deus te ungiu com o óleo da alegria e de 
bençãos, mais do que os teus companheiros. Salmos 45:7 
  
Com retidão temos: a) paz com Deus, b) temos paz de espírito; c) 
Todas as sortes de bençãos; d) Estaremos livres da disciplina. 
 
 
Os quatro (4) pecados capitais do crente contemporâneoOs quatro (4) pecados capitais do crente contemporâneoOs quatro (4) pecados capitais do crente contemporâneoOs quatro (4) pecados capitais do crente contemporâneo    
    
Justificativas à prática do pecado 
Programação Genética; 
Influência Cultural 
Processo Educativo 
 
Os quatro pecados capitais do crente contemporâneo Os quatro pecados capitais do crente contemporâneo Os quatro pecados capitais do crente contemporâneo Os quatro pecados capitais do crente contemporâneo     
    
O pecado da omissão e da desobediênciaO pecado da omissão e da desobediênciaO pecado da omissão e da desobediênciaO pecado da omissão e da desobediência    
Sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando.  
João 15:14 
 
O pecado do Desamor e de Insensibilidade EspiritualO pecado do Desamor e de Insensibilidade EspiritualO pecado do Desamor e de Insensibilidade EspiritualO pecado do Desamor e de Insensibilidade Espiritual    
 
2.3. O pecado da O pecado da O pecado da O pecado da IncredulidadeIncredulidadeIncredulidadeIncredulidade    
Diabo cega o entendimento dos incrédulos. 
 
O pecado da O pecado da O pecado da O pecado da displicênciadisplicênciadisplicênciadisplicência    
Ai daquele que faz a obra do Senhor negligentemente. 
 
Consequências desses pecados capitais 
Estagnação na obra do Senhor 
Falta de crescimento nas Igrejas 
Comprometimento secular 
Transformação da Igreja em mera instituição social. 
 
 
 
O que é a vossa vida?O que é a vossa vida?O que é a vossa vida?O que é a vossa vida?    
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Tiago 4:14 
 
Uma indagação de profundo significado e que exige explicaçõesUma indagação de profundo significado e que exige explicaçõesUma indagação de profundo significado e que exige explicaçõesUma indagação de profundo significado e que exige explicações    
Filósofos.......... Procuram orientar por uma filosofia unificadora de 
vida. 
Sociólogos........ A melhor maneira do homem viver em grupo. 
Psicanalistas…. Desvendando os segredos do inconsciente ou da vida 
passada. 
Existencialistas…. Meios e recursos para fugir do desespero. 
 
O que é a vossa vida? Um questionamento existencialO que é a vossa vida? Um questionamento existencialO que é a vossa vida? Um questionamento existencialO que é a vossa vida? Um questionamento existencial    
Tiago 4:14Tiago 4:14Tiago 4:14Tiago 4:14...... A vida é como um vapor. 
Jó....................Jó....................Jó....................Jó.................... A vida se resume em muitas inquietações. 
Isaias 22:13Isaias 22:13Isaias 22:13Isaias 22:13...... Comamos e bebamos porque amanhã morreremos; 
SalomãoSalomãoSalomãoSalomão............ Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. 
 
Características da vidaCaracterísticas da vidaCaracterísticas da vidaCaracterísticas da vida    
Diminuta.........Diminuta.........Diminuta.........Diminuta.........Matusalém viveu mais de 800 anos; 
Finita..........Finita..........Finita..........Finita.......... Nascemos para morrer e começamos a morrer no dia em 
que nascemos; 
Sujeição.........Sujeição.........Sujeição.........Sujeição......... Estamos sujeito a todo tipo de experiências, sofrimento, 
enfermidades, acidentes, etc. 
Complexa......Complexa......Complexa......Complexa...... Há tempo para tudo; 
Utópica..........Utópica..........Utópica..........Utópica..........Vamos deixar tudo após a morte. 
 
 
Realidades e desafios da vidaRealidades e desafios da vidaRealidades e desafios da vidaRealidades e desafios da vida    
Viver é sofrer, e enquanto estivermos sujeitos à vida sofreremos, e a 
melhor maneira de deixar de sofrer, é deixar de viver; 
Ameisa, Dukka, Annath = Sofrimento, instabilidade e nada. 
A ameaça do não -ser 
A dúvida do vir-a-ser 
A luta contra a dependência 
A luta para ter 
A luta para ser. 
 
Jesus nossa fonte de vidaJesus nossa fonte de vidaJesus nossa fonte de vidaJesus nossa fonte de vida    
Eu vim para que tenhais vida, e a tenham em abundância; 
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Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos 
corações sábios; 
Eu sou o caminho, a verdade e a vida... 
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Lição Lição Lição Lição 9999    
 

A HospitalidadeA HospitalidadeA HospitalidadeA Hospitalidade    
    
Conceito de HospitalidadeConceito de HospitalidadeConceito de HospitalidadeConceito de Hospitalidade    
    
Barreiras da Barreiras da Barreiras da Barreiras da HospitalidadeHospitalidadeHospitalidadeHospitalidade    
Quebra da privacidade familiar    
Comportamento Antissocial    
Limitações físicas da residência.    
Dificuldades de relacionamento.    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração: Um hóspede de Natal, Rio Grande do Norte. 
    
Recomendações BíblicasRecomendações BíblicasRecomendações BíblicasRecomendações Bíblicas    
    
Hospitalidade sem murmuraçãoHospitalidade sem murmuraçãoHospitalidade sem murmuraçãoHospitalidade sem murmuração    
I Pedro 4:9    Sendo hospitaleiros uns para com os outros sem 
murmuração. 
 
Hospitalidade é um dom de DeusHospitalidade é um dom de DeusHospitalidade é um dom de DeusHospitalidade é um dom de Deus    
I Pedro 4:10 Cada um administre aos outros o dom como o recebeu 
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 
 
Uma recomendação de PauloUma recomendação de PauloUma recomendação de PauloUma recomendação de Paulo    
Romanos 12:10-13 Amai-vos uns aos outros com amor fraternal, 
comunicai com os santos em suas necessidades, segui a 
hospitalidade. 
 
Ação social, além da hospitalidadeAção social, além da hospitalidadeAção social, além da hospitalidadeAção social, além da hospitalidade    
Tiago 2:15-16 E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de 
mantimento quotidiano, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, 
aquentai-vos e fartai-vos; e lhe não desder as coisas necessárias para 
o corpo, que proveito virá daí? 
 
 
 



 

32 de 250 
 
 

A surpresa de hospedar estranhosA surpresa de hospedar estranhosA surpresa de hospedar estranhosA surpresa de hospedar estranhos    
Hebreus 13:2 Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela 
alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. 
 
A A A A preferênciapreferênciapreferênciapreferência    aos domésticos da féaos domésticos da féaos domésticos da féaos domésticos da fé    
Gálatas 6:10 Então, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, mas 
principalmente aos domésticos da fé. 
 
As promessas de bençãos aos hospitaleirosAs promessas de bençãos aos hospitaleirosAs promessas de bençãos aos hospitaleirosAs promessas de bençãos aos hospitaleiros    
Prov. 11:25 A alma generosa engordará, e o que regar também será 
regado.    
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Lição Lição Lição Lição 10101010    
 

O flagelo da maledicênciaO flagelo da maledicênciaO flagelo da maledicênciaO flagelo da maledicência    
    

    
O conceito de O conceito de O conceito de O conceito de MaledicênciaMaledicênciaMaledicênciaMaledicência    ----    Atitudes e condutas que derivam do mal. 
    
Origem da MaledicênciaOrigem da MaledicênciaOrigem da MaledicênciaOrigem da Maledicência 
A natureza carnal das pessoas; 
Do ambiente subcultura 
Da falta de educação 
Das influências Satânicas. 
 
A Maledicência e suas implicaçõesA Maledicência e suas implicaçõesA Maledicência e suas implicaçõesA Maledicência e suas implicações    
Implicações psicológicas 
Implicações condutuais 
Implicações éticas 
Implicações jurídicas 
Implicações espirituais, 
    
Exortações Bíblicas sobre a MaledicênciaExortações Bíblicas sobre a MaledicênciaExortações Bíblicas sobre a MaledicênciaExortações Bíblicas sobre a Maledicência    
    
A prevenção de Deus e a aplicaA prevenção de Deus e a aplicaA prevenção de Deus e a aplicaA prevenção de Deus e a aplicação da ção da ção da ção da Sua LeiSua LeiSua LeiSua Lei    
Êxodos 20:16 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 
    
O Juízo de Deus sobre a palaO Juízo de Deus sobre a palaO Juízo de Deus sobre a palaO Juízo de Deus sobre a palavra ociosavra ociosavra ociosavra ociosa    
Mateus 12:36 Porque toda a palavra ociosa que os homens disserem 
hão de dar conta no dia do juízo. 
    
Deus sabe de todas as nossas intençõesDeus sabe de todas as nossas intençõesDeus sabe de todas as nossas intençõesDeus sabe de todas as nossas intenções    
Salmos 139:4 Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o 
Senhor tudo conhece. 
    
Um puxão de orelha Um puxão de orelha Um puxão de orelha Um puxão de orelha no Velho Testamentono Velho Testamentono Velho Testamentono Velho Testamento    
Levíticos 19:16 Não andarás como mexeriqueiro entre os teus povos. 
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Uma recomendação para nos afastarmos do maledicenteUma recomendação para nos afastarmos do maledicenteUma recomendação para nos afastarmos do maledicenteUma recomendação para nos afastarmos do maledicente    
II Timóteo 3:3,5 Nos últimos dias os homens serão implacáveis, 
caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Afasta-te 
também deles. 
    
Os maledicentes não entrarão no Reino dos CéusOs maledicentes não entrarão no Reino dos CéusOs maledicentes não entrarão no Reino dos CéusOs maledicentes não entrarão no Reino dos Céus    
Apocalipse 22:15 Estarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, 
os homicidas, os idólatras, e todo aquele que pratica a mentira. 
    
Quem entrará no tabernáculo eterno de DeuQuem entrará no tabernáculo eterno de DeuQuem entrará no tabernáculo eterno de DeuQuem entrará no tabernáculo eterno de Deus?s?s?s?    
Salmos 15:2,3, Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e 
vala vorazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com 
a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma 
afronta contra o seu próximo. 
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Lição Lição Lição Lição 11111111    
 
 

O Deus do O Deus do O Deus do O Deus do Impossível!Impossível!Impossível!Impossível!    
    

Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas 
promessas... Lucas 1:37Lucas 1:37Lucas 1:37Lucas 1:37 
 
O desejo humano de realizar coisas impossíveisO desejo humano de realizar coisas impossíveisO desejo humano de realizar coisas impossíveisO desejo humano de realizar coisas impossíveis    
Ver o fim da corrupção no Brasil; 
Ingressar na Universidade e ser um grande profissional; 
Trabalhar para doar uma casa a meus pais; 
Ser um famoso atleta profissional de futebol; 
Ser um cantor de renome internacional; 
Ter um bom emprego para viver bem o resto da vida; 
Casar com quem eu amo e ter muitos filhos. 
 
Coisas incríveis e quase impossíveis Coisas incríveis e quase impossíveis Coisas incríveis e quase impossíveis Coisas incríveis e quase impossíveis que ainda ocorrem hojeque ainda ocorrem hojeque ainda ocorrem hojeque ainda ocorrem hoje    
A conquista da Lua; 
A exploração de Marte; 
A globalização da Telecomunicação via Satélite; 
A globalização da Informática; 
A derrubada do Muro de Berlim; 
A Perestroika da União Soviética; 
 
Um mundo de dificuldades e de Um mundo de dificuldades e de Um mundo de dificuldades e de Um mundo de dificuldades e de impossibilidadesimpossibilidadesimpossibilidadesimpossibilidades    
Censuras 
Barreiras Sociais e marginalização 
Possibilidades e limitações humanas 
A luta entre o real e o imaginário 
Um mundo de perspectivas 
As aspirações e as probabilidades de acontecimentos. 
Coisas quase que impossíveis. 
 
 



 

36 de 250 
 
 

A possibilidadA possibilidadA possibilidadA possibilidade através da fée através da fée através da fée através da fé    
Marcos 9:23Marcos 9:23Marcos 9:23Marcos 9:23 Disse Jesus: Tudo é possível aquele que crê. 
 
A possibilidade em todas as coisasA possibilidade em todas as coisasA possibilidade em todas as coisasA possibilidade em todas as coisas    
Filipenses 4:13Filipenses 4:13Filipenses 4:13Filipenses 4:13 Posso todas as coisas Naquele que me fortalece. 
 
As portas que se abremAs portas que se abremAs portas que se abremAs portas que se abrem    
Mateus 7:6Mateus 7:6Mateus 7:6Mateus 7:6 Pedi e dar-se-vos-a, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-
vos-á. 
 
A herança de O Nome de JesusA herança de O Nome de JesusA herança de O Nome de JesusA herança de O Nome de Jesus    
João 15:16João 15:16João 15:16João 15:16 Tudo o que pedirdes ao meu Pai, em Meu Nome, Ele vos 
concederá. 
 
Fatos Impossíveis que Deus realizouFatos Impossíveis que Deus realizouFatos Impossíveis que Deus realizouFatos Impossíveis que Deus realizou    
Abriu o mar vermelho para o povo de Israel; 
Andou por sobre o mar revolto`; 
Ressuscitou a Lázaro após 4 dias de sua morte; 
Ordenou aos corvos para sustentar Elias no Queribe; 
Deu vista aos cegos; 
Curou leprosos; 
Fez paralíticos andar. 
 
Apresente a Deus os seus casos perdidos, ou projetos que se julga Apresente a Deus os seus casos perdidos, ou projetos que se julga Apresente a Deus os seus casos perdidos, ou projetos que se julga Apresente a Deus os seus casos perdidos, ou projetos que se julga 
impossível de acontecer...impossível de acontecer...impossível de acontecer...impossível de acontecer...    
Casos íntimos de sua vida afetiva; 
Casos de relacionamento; 
Casos perdidos na justiça; 
Problemas familiares; 
Desafios profissionais; 
Casos de reconciliações; 
Problemas pessoais que lhe falta força para dominar; 
Fraquezas individuais em que você precisa de libertação. 
 
DeusDeusDeusDeus    é fiel em cumprir as suas promessasé fiel em cumprir as suas promessasé fiel em cumprir as suas promessasé fiel em cumprir as suas promessas    
Isaias 55:11Isaias 55:11Isaias 55:11Isaias 55:11 Assim será a palavra que sair da minha boca, que não 
voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo 
que a designei. 
Deus é fiel no cumprimento de seus desígnios e de suas promessas; 
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JeJeJeJeremias 1:12remias 1:12remias 1:12remias 1:12 Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. 
NúmerosNúmerosNúmerosNúmeros    23:19 23:19 23:19 23:19 Deus não é homem pra mentir e nem filho de homem 
para que se arrependa. Porventura tendo Ele dito não o fará? Ou o 
havendo falado não o cumprirá? 
João 15:7 João 15:7 João 15:7 João 15:7 Se permanecerdes em mim e as minhas palavras 
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. E vos será feito. 
 
ApresenteApresenteApresenteApresente----se ao Senhor e em nome da aliança em Cristo, reivindique a se ao Senhor e em nome da aliança em Cristo, reivindique a se ao Senhor e em nome da aliança em Cristo, reivindique a se ao Senhor e em nome da aliança em Cristo, reivindique a 
sua causa.sua causa.sua causa.sua causa.    
A causa que está na justiça; 
Um estado de saúde; 
A situação de seu casamento; 
Aquele emprego que você pediu a Deus; 
A salvação de uma pessoa de sua família; 
Uma situação de mudança; 
Uma decisão em que você terá que tomar; 
A nova família que vai constituir; 
Um problema afetivo que lhe aflige; 
Um problema profissional; 
O ingresso na Universidade; 
Uma dívida que você tem que pagar ou receber. 
Desperta-me a memória... 
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Lição Lição Lição Lição 12121212    
    

    

Os Frutos patológicos da MenteOs Frutos patológicos da MenteOs Frutos patológicos da MenteOs Frutos patológicos da Mente    
versus Frutosversus Frutosversus Frutosversus Frutos    do Espíritodo Espíritodo Espíritodo Espírito    
    
As tendências naturais para uma mania de preocupação. 
 
Um meio social exigente, que faz cobranças e que nada oferece em 
recompensa. 
 
Um mundo em que as pessoas se tornam impotentes e inseguras 
diante de tantas cobranças e exigências. 
 
A A A A RaizRaizRaizRaiz    de Amargura = de Amargura = de Amargura = de Amargura = Que ninguém seja faltoso separando-se da 
graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos 
perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15Hebreus 12:15Hebreus 12:15Hebreus 12:15 
 
Os frutos patológicos da mente:Os frutos patológicos da mente:Os frutos patológicos da mente:Os frutos patológicos da mente: 
Medo, Insegurança, Impotência, Fraqueza, Incapacidade, 
Sentimento de Inferioridade, Amargura, Decepção, Frustação e 
Ameaça de Exclusão, alienação e loucura. 
    
Os frutos do EspíritoOs frutos do EspíritoOs frutos do EspíritoOs frutos do Espírito    
GálatasGálatasGálatasGálatas    5:225:225:225:22    Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio. 
 
AsAsAsAs    patologias da mente que aniquilam e perturbam a harmonia interior.patologias da mente que aniquilam e perturbam a harmonia interior.patologias da mente que aniquilam e perturbam a harmonia interior.patologias da mente que aniquilam e perturbam a harmonia interior.    
    
Rompendo com a Rompendo com a Rompendo com a Rompendo com a raizraizraizraiz    de amargura e com os frutos patológicos da de amargura e com os frutos patológicos da de amargura e com os frutos patológicos da de amargura e com os frutos patológicos da 
mente.mente.mente.mente.    
    
Tomando posse dos frutos do Espírito.Tomando posse dos frutos do Espírito.Tomando posse dos frutos do Espírito.Tomando posse dos frutos do Espírito.    
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Lição Lição Lição Lição 13131313    
 
 

Voltando ao primeiro amorVoltando ao primeiro amorVoltando ao primeiro amorVoltando ao primeiro amor!!!!    
    

Apocalipse 2:1Apocalipse 2:1Apocalipse 2:1Apocalipse 2:1----6666    
1. 1. 1. 1. A A A A importânciaimportânciaimportânciaimportância    do primeiro amordo primeiro amordo primeiro amordo primeiro amor    
Uma experiência que abre um processo de experiências contínuas; 
Uma experiência que inicia uma soma de aprendizagens 
enriquecedoras. 
Fervor das emoções verdadeiras 
    
2. 2. 2. 2. A Bíblia fala do valor do nosso primeiro amor por DeusA Bíblia fala do valor do nosso primeiro amor por DeusA Bíblia fala do valor do nosso primeiro amor por DeusA Bíblia fala do valor do nosso primeiro amor por Deus 
Isso por ocasião de nosso primeiro contato com o nosso Criador; 
Isso decorre também da nossa descoberta espiritual.    
Isso decorre do novo nascimento;    
A alegria da salvação do novo convertido;    
O prazer da primeira unção.    
 
3.3.3.3.A mensagem de Deus inserida nas escrituras de ApoA mensagem de Deus inserida nas escrituras de ApoA mensagem de Deus inserida nas escrituras de ApoA mensagem de Deus inserida nas escrituras de Apocalipse, calipse, calipse, calipse, 
endereçada à Igreja na cidade de Éfesoendereçada à Igreja na cidade de Éfesoendereçada à Igreja na cidade de Éfesoendereçada à Igreja na cidade de Éfeso    
3.1.Deus conhece as nossas obras V. 23.1.Deus conhece as nossas obras V. 23.1.Deus conhece as nossas obras V. 23.1.Deus conhece as nossas obras V. 2    
A nossa vida ocupacional do que produzimos; 
A nossa filosofia de vida - perseverança; 
Nossa estrutura emocional - suportar os maus; 
Nossas limitações - e que pusestes à prova. 
As nossas intenções. 
 
3.2.Deus conhece os nossos valores 3.2.Deus conhece os nossos valores 3.2.Deus conhece os nossos valores 3.2.Deus conhece os nossos valores ----    V. 3V. 3V. 3V. 3    
a nossa perseverança; 
a nossa capacidade de amar; 
a nossa capacidade de suportar. 
 
3.3.Deus conhece a nossa fraqueza3.3.Deus conhece a nossa fraqueza3.3.Deus conhece a nossa fraqueza3.3.Deus conhece a nossa fraqueza    
V4. Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. 
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3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Fatores que determinam o nosso distanciamento e esfriamento Fatores que determinam o nosso distanciamento e esfriamento Fatores que determinam o nosso distanciamento e esfriamento Fatores que determinam o nosso distanciamento e esfriamento 
espiritualespiritualespiritualespiritual    
O cansaço do dia-a-dia; 
As frustrações do cotidiano; 
O apego aos interesses materiais; 
O prazer ao pecado e ao mundanismo; 
O ativismo social e profissional; 
A corrida pela sobrevivência; 
 
Sintomas da perda do primeiro amorSintomas da perda do primeiro amorSintomas da perda do primeiro amorSintomas da perda do primeiro amor    
Desinteresse e insensibilidade pelas coisas espirituais; 
Afastamento da Igreja; 
Ausência de oração; 
Relaxamento no estudo e meditação da Palavra de Deus; 
Apatia no louvor; 
Insensibilidade pela presença de Deus; 
Envolvimento com o pecado. 
 
Deus nos dá uma nova chance para recomeçar Deus nos dá uma nova chance para recomeçar Deus nos dá uma nova chance para recomeçar Deus nos dá uma nova chance para recomeçar ----    V5V5V5V5    
Lembra-te de onde caístes - senso de reconhecimento. 
Arrepende-te - Senso de humildade e de autocrítica 
Pratica as primeiras obras - valoriza a experiência com Deus. 
 
Voltando ao primeiro amorVoltando ao primeiro amorVoltando ao primeiro amorVoltando ao primeiro amor    
Revendo os conceitos;    
Revendo os valores;    
Se arrependendo dos pecados.    
 
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
A parábola do filho pródigo; 
A parábola da centésima ovelha; 
A parábola da dracma perdida; 
Apelo da reconciliação. 
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Lição Lição Lição Lição 14141414    
 
 

CONFRONTANDO AS ACONFRONTANDO AS ACONFRONTANDO AS ACONFRONTANDO AS ASTUTAS STUTAS STUTAS STUTAS 
CILADAS DO DIABOCILADAS DO DIABOCILADAS DO DIABOCILADAS DO DIABO    

    
I Reis 18:22-40 
A luta nossa de cada dia contra as astutas ciladas do DiaboA luta nossa de cada dia contra as astutas ciladas do DiaboA luta nossa de cada dia contra as astutas ciladas do DiaboA luta nossa de cada dia contra as astutas ciladas do Diabo    
Efésios 6:10Efésios 6:10Efésios 6:10Efésios 6:10----12121212 Finalmente, fortaleceifortaleceifortaleceifortalecei----vos no Senhorvos no Senhorvos no Senhorvos no Senhor e na força do seu 
poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes 
permanecer firmes contra as astutas ciladas do Diabo. Porque não Porque não Porque não Porque não 
temos que lutar contra a carne e o sanguetemos que lutar contra a carne e o sanguetemos que lutar contra a carne e o sanguetemos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os 
principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, 
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 
 
O Reinado de Acabe em IsraelO Reinado de Acabe em IsraelO Reinado de Acabe em IsraelO Reinado de Acabe em Israel    
I Reis 16: 29-32 E Acabe, filho de Onri começou a reinar sobre Israel no 
ano 38o de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe sobre Israel em Samaria 
22 anos. E fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que 
todos os que foram antes dele. E sucedeu que (como se fora coisa 
leve andar nos pecados de Jeroboão) ainda tomou por mulher a 
Jezabel, e serviu a Baal e se encurvou diante dele.  
 
A profecA profecA profecA profecia de Elias sobre as obras maus do rei Acabeia de Elias sobre as obras maus do rei Acabeia de Elias sobre as obras maus do rei Acabeia de Elias sobre as obras maus do rei Acabe    
I Reis 17:1 Então Elias disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, 
perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva 
haverá senão segundo a minha palavra. 
Ils. O povo de Deus tem que profetizar contra os desgovernos. 
 
Deus protege Elias contra as investidas destruidoras do DiaboDeus protege Elias contra as investidas destruidoras do DiaboDeus protege Elias contra as investidas destruidoras do DiaboDeus protege Elias contra as investidas destruidoras do Diabo    
I Reis 17:3,4,6 Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto 
ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E há de ser que 
beberás do ribeiro; e eu tenho ordenado aos corvos que ali te 
sustentem. E os corvos lhe traziam pão e carne, pela manhã e a noite, 
e bebia do ribeiro. 
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Ils. Deus continua livrando e sustentando seus servos fiéis, e lhe 
trazendo provimentos nos momentos de extremas dificuldades. 
 
Deus pDeus pDeus pDeus providencia uma rovidencia uma rovidencia uma rovidencia uma viúvaviúvaviúvaviúva    em Sarepta para sustentar Eliasem Sarepta para sustentar Eliasem Sarepta para sustentar Eliasem Sarepta para sustentar Elias    
I Reis 17:9 Levanta-te e vai a Sarepta que é de Sidon, e habita ali, e eis 
que eu tenho ordenado ali a uma mulher viúva que te sustentará    
O milagre da multiplicação da farinha e do azeite; 
A ressurreição do filho da viúva de Sarepta.    
Ils. Não devemos andar preocupados com o que havemos de comer, 
de beber com o que havemos de vestir. Deus cuida das aves, e veste 
os lírios. O milagre da vida. 
Deus providencia pessoas para nos abençoar. 
Deus providencia a Igreja para nos dar cobertura. 
Deus colocou em nós o Espírito Santo para nos proteger. 
 
As investidas do Diabo contra EliasAs investidas do Diabo contra EliasAs investidas do Diabo contra EliasAs investidas do Diabo contra Elias    
I Reis 18: 4 porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do 
Senhor, Obadias tomou cem profetas, e de 50 em 50 os escondeu 
numa cova, e os sustentou com pão e água. 
Ils. Deus providenciou a vida de Obadias para abençoar muitas vidas. 
Eu quero ser uma benção pra você. 
 
Elias decide sair da retaguarda e enfrentar as obras do Diabo, em nome Elias decide sair da retaguarda e enfrentar as obras do Diabo, em nome Elias decide sair da retaguarda e enfrentar as obras do Diabo, em nome Elias decide sair da retaguarda e enfrentar as obras do Diabo, em nome 
de Deus, para destruíde Deus, para destruíde Deus, para destruíde Deus, para destruí----las completamentelas completamentelas completamentelas completamente    
Elias marca uma audiência com Acabe. 
I Reis 18:17 E vendo Acabe a Elias disse-lhe: Eis tú o perturbador de 
Israel  
A proposta de fé de Elias = I Reis 18:19-21 Agora pois, junta todo o 
povo de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de 
Baal. Os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. 
Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e 
ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo 
o povo e disse: Até quando coxeareis entre dois pensamentos, se o 
Senhor é Deus seguiu-o, e se Baal é maior que Jeovah, seguiu-º Porém 
o povo nada lhe respondeu. 
 
A prova final da manifestação de poder.A prova final da manifestação de poder.A prova final da manifestação de poder.A prova final da manifestação de poder.    
Os adoradores de Baal eram panteístas e veneravam a água, a pedra, 
e a madeira. 
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Armaram altares, para saber qual das duas forças divinas atearia fogo 
para consumir o bezerro e o altar em sacrifício. 
Era uma prova do tudo ou nada; 
Não podermos nos acovardar diante do inimigo. Temos que enfrenta-
lo como Davi enfrentou a Golias. 
A oração de Elias em I Reis 18:36, 38 = Oh Senhor, Deus de Abrahão, 
de Isaque e de Israel, manifesta-te se hoje que tu és Deus em Israel, e 
que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas 
cousas. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e ainda 
lambeu a água que estava no rego. 
 
A definição do povo ante o poder de Deus = I Reis 18:39 E vendo o 
povo a manifestação do poder de Deus, caiu com os rostos e terra e 
clamaram: Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus. 
 
A destruição dos profetas de Baal 
I Reis 18:40 E Elias lhe disse: Lançai mão dos 950 profetas de Satanás, 
e que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez 
descer ao ribeiro de Quisom e ali os matou. 
 
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
Destruindo as obras do diabo em sua vida. Enfrenta-lo em nome de 
Jesus. Diabo que lhe oprime, lhe envergonha, lhe escraviza, lhe 
domina. Repreende-lo em nome de Jesus.    
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Lição Lição Lição Lição 15151515    
 
 

Condições Básicas para uma Vida Condições Básicas para uma Vida Condições Básicas para uma Vida Condições Básicas para uma Vida 
Cristã AtualizadaCristã AtualizadaCristã AtualizadaCristã Atualizada    

    
 
E não vos    conformeis a este mundoconformeis a este mundoconformeis a este mundoconformeis a este mundo, mas transformai-vos pela 
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus. (Romanos 12:2).  
    
1. 1. 1. 1. Fundamentos Básicos dos ensinos de Paulo aos RomanosFundamentos Básicos dos ensinos de Paulo aos RomanosFundamentos Básicos dos ensinos de Paulo aos RomanosFundamentos Básicos dos ensinos de Paulo aos Romanos    
A)A)A)A)    Os três estados da vida cristãOs três estados da vida cristãOs três estados da vida cristãOs três estados da vida cristã    
1.1. O estado de conformação a este mundoO estado de conformação a este mundoO estado de conformação a este mundoO estado de conformação a este mundo    
1.1.1. A este mundo e não neste 
1.1.2. O estado de conformação 
 - pecado da corrupção, injustiças sociais, explorações etc. 
 
1.2. O estado de transformação pessoalO estado de transformação pessoalO estado de transformação pessoalO estado de transformação pessoal    
1.2.1. Maturação e transformação biológica 
1.2.2. Maturação e transformação social 
1.2.3. Maturação e transformação cognitiva 
1.2.4. Maturidade e transformação emocional. 
 
1.3. O estado de renovação da vossa menteO estado de renovação da vossa menteO estado de renovação da vossa menteO estado de renovação da vossa mente    
1.3.1. A área do conhecimento 
1.3.2. A epistemologia genética 
1.3.3. Experiências cognitivas 
1.3.4. Estruturação cognitiva - reflexões, pensamento, atenção, 
associação de ideias 
1.3.5. Bases da renovação do entendimento 
1..3.5.1. Consciência critica 
1.3.5.2. Questionamentos frente as injustiças 
1.3.5.3. O discurso dialético 
1.3.5.4. Prática de mudanças para o aperfeiçoamento 
1.3.5.5. Capacidade de se impor as contingencias do meio ambiente 
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2.Os sentidos da Os sentidos da Os sentidos da Os sentidos da experiênciaexperiênciaexperiênciaexperiência    com Deuscom Deuscom Deuscom Deus    
2.1. A Boa - sentido qualitativo; 
2.2. Agradável - sentido terapêutico; 
2.3. Perfeita - sentido tipificado. 
2.3. A base - pela renovação do vosso entendimento.    
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Lição Lição Lição Lição 16161616    
 

Um Um Um Um ConcertoConcertoConcertoConcerto    PerpétuoPerpétuoPerpétuoPerpétuo    
    

    
Hebreus 12:14 Hebreus 12:14 Hebreus 12:14 Hebreus 12:14 = E a Jesus, o mediador da nova aliança e ao sangue 
da aspersão que fala coisas superiores. 
 
É comum o É comum o É comum o É comum o concertoconcertoconcertoconcerto    entre os homensentre os homensentre os homensentre os homens    
O concerto de negociações entre as partes interessadas; 
A aliança do casamento entre duas pessoas em comunhão parcial de 
bens; 
O Pacto Universal dos direitos Humanos; 
O concerto da Ética Profissional. 
 
A contradição e a quebra dos A contradição e a quebra dos A contradição e a quebra dos A contradição e a quebra dos concertosconcertosconcertosconcertos    entre os homensentre os homensentre os homensentre os homens    
A Lei do Divórcio; 
A prática da injustiça social; 
A declaração de guerra; 
A prática do crime. 
 
O estabelecer do O estabelecer do O estabelecer do O estabelecer do concertoconcertoconcertoconcerto    entre Deus e o Homementre Deus e o Homementre Deus e o Homementre Deus e o Homem    
O arco-íris como sinal de concerto após o dilúvio; 
O concerto com Abraão para abençoar as famílias, 
O concerto com Moisés para tirar o povo do Egito; 
A Arca Sagrada como símbolo de concerto de libertação; 
A nuvem como sinal da direção de Deus ao seu povo no deserto. 
 
O O O O concertoconcertoconcertoconcerto    perpétuo de Deus com a humanidadeperpétuo de Deus com a humanidadeperpétuo de Deus com a humanidadeperpétuo de Deus com a humanidade    
João 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu 
Filho unigênito para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna. 
A promessa de se enviar Aquele que iria esmagar a cabeça da 
serpente. 
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A declaração de Jesus Cristo - “Porque isto é o meu sangue, o sangue 
da Nova Aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos 
pecados”- Mateus 26:28. 
 
A história do homem que fez um pacto com o DiaboA história do homem que fez um pacto com o DiaboA história do homem que fez um pacto com o DiaboA história do homem que fez um pacto com o Diabo    
A Igreja Satânica acessada pela Internet pelo 666. 
Grupos de Roque ligados ao Satanismo; 
Sacrifícios de vidas na Europa; 
Alianças com o diabo em busca de riquezas; 
Pessoas que venderam sua alma em troca de fortunas oferecidas pelo 
Diabo; 
Consultas Satânicas pelo telefone; 
Feitiçaria e serviços diabólicos. 
 
Jesus Cristo veio para destruir as obras do DiaboJesus Cristo veio para destruir as obras do DiaboJesus Cristo veio para destruir as obras do DiaboJesus Cristo veio para destruir as obras do Diabo    
Os que estão em Cristo são novas criaturas; 
A experiência da novidade de Vida. 
 
Jesus Cristo veio inaugurar uma Nova Aliança com a Humanidade.Jesus Cristo veio inaugurar uma Nova Aliança com a Humanidade.Jesus Cristo veio inaugurar uma Nova Aliança com a Humanidade.Jesus Cristo veio inaugurar uma Nova Aliança com a Humanidade.    
Uma aliança que perdoa os pecados; 
Uma aliança que quebra as maldições;    
Uma aliança que dá um novo nascimento;    
Uma aliança que celebra uma nova vida;    
Uma aliança que nos dá poder através do Espírito Santo;    
Uma aliança que nos dá conforto nas aflições;    
Uma aliança que nos dá vitória sobre o Diabo;    
Uma aliança que nos dá a paz.    
Uma aliança que nos faz amar mutuamente;    
Uma aliança que nos garante a salvação de nossas almas.    
 
Conclusão = Conclusão = Conclusão = Conclusão = Jesus quer fazer uma aliança com você nesta noite.    
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Lição Lição Lição Lição 17171717    
 

Nos lugares altos...  Salmos 121Nos lugares altos...  Salmos 121Nos lugares altos...  Salmos 121Nos lugares altos...  Salmos 121 
 
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro;Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro;Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro;Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro;    
A corça que anda pelos picos das montanhas; O condor que voa por 
entre as nuvens; A história de Capello Gaivota. 
 
A tendência humana de andar por lugares baixosA tendência humana de andar por lugares baixosA tendência humana de andar por lugares baixosA tendência humana de andar por lugares baixos    
O baixo astral do esoterismo; A depressão dos psicanalistas; A 
recessão dos economistas; O fundo do poço dos existencialistas.    
 
Sintomas daquele que está debaixoSintomas daquele que está debaixoSintomas daquele que está debaixoSintomas daquele que está debaixo    
Desanimo; Murmuração; Mau-humor; Pessimismo; Lamentações; 
Depreciação; Caos e decadência.    
 
Jesus Cristo nos ensinou a andar por lugares altosJesus Cristo nos ensinou a andar por lugares altosJesus Cristo nos ensinou a andar por lugares altosJesus Cristo nos ensinou a andar por lugares altos    
Em nossos pensamentos; Em nossos empreendimentos; Em nossos 
relacionamentos; Em nossa harmonia interior; Em nossos planos de 
vida.    
 
Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:    
Levanta a cabeça; Ergue os teus olhos para Deus; Levanta e anda; 
Deixa que o passado morto enterre os teus mortos.    
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Lição Lição Lição Lição 18181818    
 

Esgotamento EspiritualEsgotamento EspiritualEsgotamento EspiritualEsgotamento Espiritual    
    
Salmos 42: 5 Porque estás abatida oh Minh’alma, porque te perturbas 
dentro de mim? 
 
1. Conceito de esgotamento 1. Conceito de esgotamento 1. Conceito de esgotamento 1. Conceito de esgotamento ----         
É um estado de debilitação físico, mental emocional. 
    
2.Tipos de Esgotamento2.Tipos de Esgotamento2.Tipos de Esgotamento2.Tipos de Esgotamento    
Esgotamento Físico, produzido por muito esforço e trabalho; 
Esgotamento Mental, produzido por muita atividade intelectual;    
Esgotamento Emocional, decorre em vista do enfrentamento de 
múltiplos problemas e tensões ambientais.    
 
3. Sintomas do Esgotamento3. Sintomas do Esgotamento3. Sintomas do Esgotamento3. Sintomas do Esgotamento    
Insônia, Irritação, dores musculares, zumbido nos ouvidos, taquicardia, 
tremores nas mãos, cansaço etc. 
 
4.  Exemplos 4.  Exemplos 4.  Exemplos 4.  Exemplos bíblicos de esgotamentobíblicos de esgotamentobíblicos de esgotamentobíblicos de esgotamento    
4.1. Sansão e a perda de suas forças; 
4.2. Daniel na cova dos leões;    
4.3. Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo;    
4.4. Jacó no Vau de Jaboque em luta com Deus;    
4.5. Paulo e Silas na prisão. 
4.6. Davi - porque estás abatida oh Minh’alma, porque te perturbas 
dentro de mim? 
 
Além do nosso Além do nosso Além do nosso Além do nosso stressstressstressstress    físico, há também um esgotamento espiritualfísico, há também um esgotamento espiritualfísico, há também um esgotamento espiritualfísico, há também um esgotamento espiritual    
    
Causas do esgotamento espiritualCausas do esgotamento espiritualCausas do esgotamento espiritualCausas do esgotamento espiritual    
Cansaço da rotina, do mecanicismo e do condicionamento religioso; 
Distanciamento de Deus; 
Decepções com pessoas; 
Apego ao pecado; 
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Vida sedentária e secularizada. 
 
Sintomas do esgotamento espiritualSintomas do esgotamento espiritualSintomas do esgotamento espiritualSintomas do esgotamento espiritual    
Apatia 
Desinteresse pela Palavra de Deus 
Oração fria, formal e mecânica; 
Afastamento gradual da Igreja; 
Insensibilidade no louvor; 
Predominância dos impulsos carnais 
Motivação centrado em interesses sociais. 
 
Ezequiel e sua visão de um vale de ossos sEzequiel e sua visão de um vale de ossos sEzequiel e sua visão de um vale de ossos sEzequiel e sua visão de um vale de ossos seeeecos cos cos cos ----    Ezequiel cap. 37Ezequiel cap. 37Ezequiel cap. 37Ezequiel cap. 37    
    
Cinco passos para se combater o esgotamento espiritualCinco passos para se combater o esgotamento espiritualCinco passos para se combater o esgotamento espiritualCinco passos para se combater o esgotamento espiritual    
Reconhecer a sua fraqueza; 
Clamar por misericórdia de Deus; 
Confessar a sua falta; 
Pedir perdão de Deus; 
Receber a benção da novidade de vida em Cristo Jesus. 
 
Promessas de revigoramento espiritualPromessas de revigoramento espiritualPromessas de revigoramento espiritualPromessas de revigoramento espiritual    
O Senhor fortalecerá os nossos ossos; 
Serás como um jardim regado, cujas águas nunca faltam; 
O Senhor levanta os fracos e os abatidos; 
O Senhor renovará as nossas forças, e voaremos como as águias; 
Correrão e não se fatigarão 
O justo florescerá como a palmeira; 
Será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e tudo 
quanto fizer prosperará... 
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Lição Lição Lição Lição 19191919    
 

Critérios básicos para uma vida Critérios básicos para uma vida Critérios básicos para uma vida Critérios básicos para uma vida 
discipulardiscipulardiscipulardiscipular    

    
João 15:14 Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos 
mando. 
 
 
O conceito de discípulo 
A relação entre o Mestre e o discípulo 
Buda, Gandhi, Freud, Jesus Cristo. 
Dois maneiras de nos relacionarmos com Jesus Cristo 
Cliente 
Discípulo 
 
Condições básicas para uma vida como discípulos 
Submissão; 
Fidelidade; 
Compromisso; 
Amor e paixão. 
Que deis muitos frutos (Jo. 15:8). 
 
Barreiras à vida discipular (João cap. 6) 
Murmuração; 
Apostasia; 
Rebeldia e Traição 
Secularismo. 
 
O papel do discípulo 
No evangelismo; 
No discipulado; 
No aconselhamento; 
Na ação social. 
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Vantagens de sermos discípulos 
Pedirdes tudo o que quiserdes, e isso vos será feito ((João 15:7); 
Vós sereis meus amigos (Jo 15:14). 
 
Conclusão: 
Discípulo ou cliente? 
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Lição Lição Lição Lição 22220000    
 

Uma prova de fogoUma prova de fogoUma prova de fogoUma prova de fogo    
(Daniel 3:1-30) 

    
Símbolos do fogoSímbolos do fogoSímbolos do fogoSímbolos do fogo    
Símbolo de vida e esperança 
Quando uma coluna de fogo dirige o povo de Israel na escuridão do 
deserto; 
Quando Enoque é levado aos céus numa carruagem de fogo; 
Quando Deus se revela a Moisés numa sarça ardente. 
 
O fogo é símbolo de destruição e morte 
Quando Elias ora e faz com que fogo chova sobre a terra; 
Quando o fogo dos céus destrói Sodoma e Gomorra; 
Quando os cristãos são queimados vivos feito tochas humanas em 
Roma; 
Quando Nero incendeia Roma e culpa os cristãos. 
O inferno de fogo como símbolo de castigo. 
 
O ídolo de Ouro da O ídolo de Ouro da O ídolo de Ouro da O ídolo de Ouro da BabilôniaBabilôniaBabilôniaBabilônia    
V1.V1.V1.V1. Uma estátua de ouro com 60 côvados de altura e 6 de largura, 
levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. 
V2V2V2V2. O Rei Nabucodonosor mandou ajuntar os Sátrapas, os prefeitos, 
presidente, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os 
governadores das províncias para que viessem à consagração da 
estátua. 
V4 e 5.V4 e 5.V4 e 5.V4 e 5. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a voz oh povos, 
nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, 
do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de 
toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro. 
V6.V6.V6.V6. E qualquer que não se prostrar e Não adorar a imagem, será na 
mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo. 
 
O drama de Sadraque, Mesaque e O drama de Sadraque, Mesaque e O drama de Sadraque, Mesaque e O drama de Sadraque, Mesaque e AbdenegoAbdenegoAbdenegoAbdenego    que eram judeus e que que eram judeus e que que eram judeus e que que eram judeus e que 
viviam na viviam na viviam na viviam na BabilôniaBabilôniaBabilôniaBabilônia    
A crueldade de Nabucodonosor, Rei da Babilônia; 
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As adversidades vividas pelos três jovens judeus; 
Os jovens judeus possuíam alto cargo no império babilônico; 
Se negaram a ajoelhar-se diante da imagem; 
A fúria de Nabucodonosor para aquecer 7 vezes mais o forno; 
Fogo assou os homens que amarram os três jovens judeus; 
 
Lições de Lições de Lições de Lições de vida nesse episódio ocorrido na vida nesse episódio ocorrido na vida nesse episódio ocorrido na vida nesse episódio ocorrido na BabilôniaBabilôniaBabilôniaBabilônia    
Todos nós enfrentamos dias de adversidades; 
As imposições alheias às nossa vontade. 
As imposições que ferem aos nossos princípios e dignidade e valores. 
A imposição tirana e soberba de Nabucodonosor. 
Inimigo investe contra aqueles que temem a Deus; 
Vivemos dias infernais em todo o ambiente terreno, na família, no 
trabalho, no meio social, e dentro de nós; 
Inimigo quer torrar a nossa paciência, nos incomodar, roubar a nossa 
paz 
Temos que nos manter íntegros em meio as imposições de forças 
estranhas.  
Neste mundo somos como peregrinos em terra estranha. 
Mesmo que sejamos jogados em meio às tormentas da vida, Deus 
está ao nosso lado; 
Não podemos nos curvar diante das idolatrias deste mundo, como 
dinheiro, sexualidade, prazeres e vil concupiscências. 
Nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus, nem mesmo as 
ameaças infernais. 
 
 
Aqueles três jovens eram íntegros e temiam a DeusAqueles três jovens eram íntegros e temiam a DeusAqueles três jovens eram íntegros e temiam a DeusAqueles três jovens eram íntegros e temiam a Deus    
    
Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogoSadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogoSadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogoSadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo    
Uma prova de fogo para a sua fé; 
Temos que passar por uma prova de fogouma prova de fogouma prova de fogouma prova de fogo 
Ainda que eu passe pelo vale do sombra da mortevale do sombra da mortevale do sombra da mortevale do sombra da morte, não temerei mal 
algum. 
1 V21 V21 V21 V2Então aqueles homens foram amarradosforam amarradosforam amarradosforam amarrados com as suas capas, 
suas calças, chapéus, vestidos e foram lançados na fornalha. 
 
O quarto homem O quarto homem O quarto homem O quarto homem     
Presença constante em meio das circunstancias adversas; 
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Eis que estou convosco todos os dias;Eis que estou convosco todos os dias;Eis que estou convosco todos os dias;Eis que estou convosco todos os dias;    
O quarto homemquarto homemquarto homemquarto homem é o Espírito Santo ou pode ser o anjo do Senhor que 
se acampa ao nosso redor. 
Presença Presença Presença Presença vivavivavivaviva em meio às adversidades; 
Espírito Santo, nosso companheiro de todas Espírito Santo, nosso companheiro de todas Espírito Santo, nosso companheiro de todas Espírito Santo, nosso companheiro de todas as horas. 
Presença que impede a ação do inimigo;Presença que impede a ação do inimigo;Presença que impede a ação do inimigo;Presença que impede a ação do inimigo;    
Presença que ameniza a dor e o sofrimento e nos livra da mortePresença que ameniza a dor e o sofrimento e nos livra da mortePresença que ameniza a dor e o sofrimento e nos livra da mortePresença que ameniza a dor e o sofrimento e nos livra da morte. 
 
A presença do quarto homemA presença do quarto homemA presença do quarto homemA presença do quarto homem    
    
    
Conclusão = Se você se sente como se estivesse jogado pelo Diabo Conclusão = Se você se sente como se estivesse jogado pelo Diabo Conclusão = Se você se sente como se estivesse jogado pelo Diabo Conclusão = Se você se sente como se estivesse jogado pelo Diabo 
numa numa numa numa grande fornalha de fogo ardente ou se está passando por uma grande fornalha de fogo ardente ou se está passando por uma grande fornalha de fogo ardente ou se está passando por uma grande fornalha de fogo ardente ou se está passando por uma 
prova de fogo.prova de fogo.prova de fogo.prova de fogo.    
Clame pela presença de Deus; 
Suplique por livramento; 
Próprio Diabo se curva diante da grandeza de Deus. 
A presença de Deus ameniza o sofrimento; 
A presença de Deus nos conforta nas aflições; 
A presença de Deus nos livra da destruição; 
A presença de Deus nos livra do inferno; 
A presença de Deus nos garante salvação; 
A presença de Deus nos garante vida eterna. 
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Lição Lição Lição Lição 22221111    
    
    

Senso de DireçãoSenso de DireçãoSenso de DireçãoSenso de Direção!!!! 
João 14:1-6 

 
 
O livre arbítrio 
A queda do homem e suas implicações espirituais do homem em sua A queda do homem e suas implicações espirituais do homem em sua A queda do homem e suas implicações espirituais do homem em sua A queda do homem e suas implicações espirituais do homem em sua 
definição situacionaldefinição situacionaldefinição situacionaldefinição situacional    
Genesis 3:9 E chamou Deus a Adão e lhe disse: Onde estás? 
Deus concluía que o homem estava irremediavelmente perdido. 
Sem direção existencial; 
Sem visão de vida e sem segurança para a sua caminhada; 
Sem garantia de boas expectativa de futuro. 
A queda provocou uma crise de relacionamento do homem consigo 
mesmo e com o seu Criador. 
A indagação de Deus simboliza uma preocupação de Deus com a 
situação de alienação do homem, no abismo de separação espiritual. 
 
Os caminhos do homem (Os caminhos do homem (Os caminhos do homem (Os caminhos do homem (Há um caminho que ao homem parece 
direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14:12)    
Caminhos dos vícios 
Caminhos da má companhia; 
Caminhos dos prazeres da carne; 
Caminhos da maledicência; 
Caminhos largos que levam ao inferno; 
Caminhos da cobiça e do enriquecimento material. 
O caminho da angústia, do desespero, da loucura e da morte. 
 
Ilustração= Ilustração= Ilustração= Ilustração= Um presidiário de sacola na mão, com a liberdade, mas 
perdeu o senso de direção. O que fazer da minha vida? Para onde ir? 
 
Um apelo de Deus para trazer o homem de volta ao apriscoUm apelo de Deus para trazer o homem de volta ao apriscoUm apelo de Deus para trazer o homem de volta ao apriscoUm apelo de Deus para trazer o homem de volta ao aprisco 
Se o meu povo se converter de seus maus caminhos, Eu sararei a sua 
terra. (II Crônicas 7:14). 
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Voz que clama no deserto, preparai o Caminho do Senhor, endireitai as 
suas veredas. (Lucas 3:4). 
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento, 
e se converta ao Senhor que se compadecerá dele. Volte para o nosso 
Deus porque grandioso é em perdoar. (Isaias 55:7). 
 
 
O Caminho de DeusO Caminho de DeusO Caminho de DeusO Caminho de Deus    
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o 
caminho que conduz à perdição, e porque estreita é a porta e apertado 
o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela 
(Mateus 7:13,14). 
O caminho de Deus é perfeito (II Samuel 22: 31) 
Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente 
desembaraça o meu caminho (II Samuel 22:33). 
Todos nós andávamos desgarrados como o velhas, mas o Senhor fez 
cair sobre Ele a iniquidade de nós todos (Isaias 53:6); 
Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra, e luz para os meus 
caminhos (Salmos 119:105); 
O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso e o ermo 
florescerá como uma rosa (Isaias 35:1); 
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda em seus 
caminhos (Salmos 128:1). 
 
Jesus é o único caminhoJesus é o único caminhoJesus é o único caminhoJesus é o único caminho    
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por 
mim. (Mateus 14:6). 
 
Um desejo de todo homem prudente e sábioUm desejo de todo homem prudente e sábioUm desejo de todo homem prudente e sábioUm desejo de todo homem prudente e sábio    
Ensina-me Senhor o teu caminho, e guia-me pela vereda direita... 
Sonda-me oh Deus e conhece o meu coração; prova-me oh pai e 
conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum mau 
caminho, e guia-me pelo caminho eterno.    
 
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
 Apelo aos que estão afastados do caminho de Deus;    
Apelo aos que desejam que Deus faça parte do seu caminhar;    
Apelo aos que querem convidar Jesus o aceitam como Senhor e 
Salvador.    
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Lição Lição Lição Lição 22222222    
 
 

Firma bem as tuas Firma bem as tuas Firma bem as tuas Firma bem as tuas estacasestacasestacasestacas    
Isaias 54:2Isaias 54:2Isaias 54:2Isaias 54:2    

    
 
A contextualização teórica do Profeta Isaias com relação ao trabalho de A contextualização teórica do Profeta Isaias com relação ao trabalho de A contextualização teórica do Profeta Isaias com relação ao trabalho de A contextualização teórica do Profeta Isaias com relação ao trabalho de 
Deus na atual conjunturaDeus na atual conjunturaDeus na atual conjunturaDeus na atual conjuntura    
É melhor se firmar, antes de se expandir; 
É fundamental que se fortaleça as raízes, pra se manter a identidade 
do trabalho de Deus;    
São mais importante a qualidade do que a quantidade, pois o caminho 
que leva aos céus é estreito.    
 
Adversidades ao trabalho Convencional no Estado do AmazonasAdversidades ao trabalho Convencional no Estado do AmazonasAdversidades ao trabalho Convencional no Estado do AmazonasAdversidades ao trabalho Convencional no Estado do Amazonas 
Adversidades de isolamento e de distâncias geográficas; 
Adversidades de isolamento denominacional;    
Adversidades culturais da Amazônia;    
Adversidades de relacionamento inter-denominacional;    
Adversidades do relacionamento entre a liderança.    
 
Diversidades que confrontam o nosso trabalhoDiversidades que confrontam o nosso trabalhoDiversidades que confrontam o nosso trabalhoDiversidades que confrontam o nosso trabalho 
Infiltrações de inovações de doutrinas neo-judaicas; 
Implantações de novas seitas;    
Competições de grupos religiosos imediatistas na evangelização, com 
exploração mercantilista, com o usa poderosíssimo da mídia;    
Quebra da ética na localização de templos evangélicos;    
Licenciosidade da prática do proselitismo religiosa que causa enorme 
evasão entre no rol de membros das Igrejas.    
Revolução social nos costumes e práticas litúrgicas;    
Recrudescimento do movimento católico nos moldes evangélicos.    
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
Necessidade de firmeza no que somos, no que cremos, e em nossos 
princípios, para sobrevivermos em meios às adversidades e 
diversidades mutacionais da época. 
 



 

59 de 250 
 
 

Lição Lição Lição Lição 22223333    
    

O pecado da carnalidade e suas O pecado da carnalidade e suas O pecado da carnalidade e suas O pecado da carnalidade e suas 
consequênciasconsequênciasconsequênciasconsequências    

Daniel cap. 5 
 

 
A A A A situaçãosituaçãosituaçãosituação    políticapolíticapolíticapolítica    e social da e social da e social da e social da BabilôniaBabilôniaBabilôniaBabilônia    
Um Rei (Baltasar) tirano e arbitrário 
Um ditador injusto e explorador    
Um promotor de festas de carnavais e orgias.    
 
Os pecados do ReiOs pecados do ReiOs pecados do ReiOs pecados do Rei    
Pecados da Orgia 
Pecados da Profanação    
Pecados da idolatria    
 
A A A A intervençãointervençãointervençãointervenção    e e e e revelaçãorevelaçãorevelaçãorevelação    de Deus contra o pecado do povode Deus contra o pecado do povode Deus contra o pecado do povode Deus contra o pecado do povo    
Perturbação humana diante de Deus 
A fraqueza dos agentes do mau.    
 
A firmeza e a A firmeza e a A firmeza e a A firmeza e a segurançasegurançasegurançasegurança    dos filhos de Deusdos filhos de Deusdos filhos de Deusdos filhos de Deus    
 
A A A A exortaçãoexortaçãoexortaçãoexortação    contra o pecado da carnalidadecontra o pecado da carnalidadecontra o pecado da carnalidadecontra o pecado da carnalidade    
A profecia contra a carnalidadeA profecia contra a carnalidadeA profecia contra a carnalidadeA profecia contra a carnalidade    
MENE = contou Deus o teu reino; 
TEQUEL = pesado foste na balança;    
PERES = dividido foi o teu reino entre os medos e persas.    
 
O O O O saláriosaláriosaláriosalário    do pecadodo pecadodo pecadodo pecado    
A morte de Belsazar; 
O reino da Babilônia entregue aos Medos e Persas (Rei Dario).    
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Lição Lição Lição Lição 22224444    
 

Uma viagem sem retornoUma viagem sem retornoUma viagem sem retornoUma viagem sem retorno    
João 14:1-6 

 
 
““““Rumo às Rumo às Rumo às Rumo às estrelas” estrelas” estrelas” estrelas” ----    reportagem da revista “VEJA”, de 25 reportagem da revista “VEJA”, de 25 reportagem da revista “VEJA”, de 25 reportagem da revista “VEJA”, de 25 fev.fev.fev.fev./98/98/98/98    
Sonda norte-americana Voyager –1, percorre 10,4 bilhões de 
quilômetros, e bate recorde de distância no espaço, a uma distância 
acerca de 70 vezes maior entre a Terra e o Sol. 
O Voyager viaja à base de 63 mil quilômetros por hora. 
Foi lançada no espaço em 1977, atingindo os limites do sistema solar 
depois de visitar Saturno, Urano e Plutão, entre outros planetas; 
O lugar em que o Voyage está agora é um deserto cósmico frio e 
escuro. Lá o sol é apenas um ponto luminoso que se destaca entre as 
estrelas, na fronteira da chamada Heliosfera. 
O Voyager sobrevive exclusivamente da força de seus geradores 
nucleares; 
Os cientistas esperam que ele transmita informações valiosas para 
desvendar os mistérios desse ponto inexplorado da Via Láctea. 
O Voyager manterá contato com a terra até o ano 2020, quando terá 
percorrido um total de 20 bilhões de quilômetros, e depois de perder o 
contato, sua viagem continuará no vazio, por milhões ou bilhões de 
anos sem fim... 
 
Tal qualTal qualTal qualTal qual    o Voyager, a existência humana também consiste numa o Voyager, a existência humana também consiste numa o Voyager, a existência humana também consiste numa o Voyager, a existência humana também consiste numa 
viagem sem retorno...viagem sem retorno...viagem sem retorno...viagem sem retorno...    
Jesus nos assegurou sobre essa realidade, afirmando que o seu Reino 
não é deste mundo.  João 14:36 – “Respondeu Jesus: O meu Reino 
não é deste mundo. Se o meu Reino fosse deste mundo, pelejariam os 
meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus; entretanto o 
meu Reino não é daqui”. 
O autor do livro de Hebreus se refere à nossa condição situacional 
neste mundo afirmando: Hebreus 11:13 “Todos esses morreram na fé 
sem terem alcançados a promessa, mas tendo-as visto e saudado, de 
longe confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.” 
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Considerando que também não somos deste mundo, e que estamos 
aqui de passagem, Jesus tem nos preparado um lugar melhor ao seu 
lado,   muito distante deste planeta corrompido pela maldade humana 
e diabólica. João 14:2,3 Na casa de meu Pai há muitas moradas: se 
não fosse assim eu vo-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for 
e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, 
para que onde eu estiver estejais vós também... 
 
O futuro deste planeta...O futuro deste planeta...O futuro deste planeta...O futuro deste planeta...    
Mateus 24:2 Mas Jesus disse aos seus discípulos: Não vedes tudo 
isto, pois aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado; 
A implosão do edifício Palace 2 na Barra da Tijuca; 
Os terremotos no Japão, que levaram aos japoneses a construir casas 
mais leves; 
Os tornados em Miami, que a tudo sai devastando. 
 
 
O nosso apego às coisas deste mundoO nosso apego às coisas deste mundoO nosso apego às coisas deste mundoO nosso apego às coisas deste mundo    
A cena patética de uma mãe diante do túmulo de seu filho 
adolescente no Cemitério Santa Helena no bairro Santo Antônio; 
Pessoas que gastam o seu tempo juntando tesouros neste mundo, e 
quando morreu deixam tudo e não levam nada... 
Pessoas extremamente vaidosas, e se esquecem que quando morrem 
se transformam em larvas e vermes... 
Pessoas centradas em si mesmo, que nunca pensam nos outros, e se 
esquivam de fazer o bem aos necessitados... 
Pessoas que passam o tempo todo ansiosas e preocupadas com o 
que haver de comer, com o que haver de vestir, quando Deus cuida de 
nós; 
Quando visito um lugar, uma cidade, um País, é como se eu estivesse 
vendo pela última vez, pois o nosso Reino não é deste mundo, e um 
dia haveremos de partir... 
 
Uma viagem sem retorno...Uma viagem sem retorno...Uma viagem sem retorno...Uma viagem sem retorno...    
O Voyager partiu e nunca mais voltará à terra, e sua viagem não tem 
destino final; 
A nossa partida também não tem retorno à essa terra, mas temos um 
destino à terra prometida, junto à Jesus no lar celestial; 
Tudo o que há construído nesta terra será destruído; 
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Não devemos Ter apego à nada deste mundo, nem ao nosso 
apartamento, à nossa residência, à mansão, à televisão, ao 
microcomputador, ao telefone celular, aos seus vários apartamentos, 
à sua conta bancária, ao seu escritório, ao seu carro do ano, há nada 
deste mundo. 
Fazer dieta para manter a forma física não resolve nada. 
 
É tempo de mudarmos o nosso estilo de vidaÉ tempo de mudarmos o nosso estilo de vidaÉ tempo de mudarmos o nosso estilo de vidaÉ tempo de mudarmos o nosso estilo de vida    
Ser amigo de todas as pessoas; 
Não se aborrecer com as diferenças individuais; 
Aceitar as pessoas como elas são; 
Respeitar o espaço alheio; 
Ser longânimo em nossos relacionamentos; 
Ser paciente com os nossos semelhantes; 
Procurar sempre fazer o bem sem olhar a quem; 
Viver intensamente todos os momentos, como se fosse última vez... 
Desenvolver sempre o senso de bom humor; 
Encarnar sempre as coisas de Deus; 
Nunca amaldiçoar essa vida e a oportunidade que Deus te deu, ao te 
colocar neste mundo. 
Nunca seja problema para os outros. 
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Lição Lição Lição Lição 22225555    
 

Perspectivas de InteraçãoPerspectivas de InteraçãoPerspectivas de InteraçãoPerspectivas de Interação    entre Deus entre Deus entre Deus entre Deus 
e o Homeme o Homeme o Homeme o Homem    

 
O propósito para o qual fomos criadosO propósito para o qual fomos criadosO propósito para o qual fomos criadosO propósito para o qual fomos criados    
Efésios 1:11,12 E Nele no qual fomos feitos herança, havendo sido 
predestinados conforme o propósito Daquele que faz todas as coisas 
segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para o 
louvor de sua glória. 
 
A essência da nossa matéria e personalA essência da nossa matéria e personalA essência da nossa matéria e personalA essência da nossa matéria e personalidadeidadeidadeidade    
Genesis 1:26 Façamos o homem conforme a nossa imagem, e 
conforme a nossa semelhança. 
 
O objetivo de nossa existênciaO objetivo de nossa existênciaO objetivo de nossa existênciaO objetivo de nossa existência    
Colossenses 1:22 Agora pois vos reconciliou no corpo de Sua carne, 
pela morte, afim de perante Ele vos apresentar santos, sem defeito e 
irrepreensíveis. 
 
A queda do homem e suas consequênciasA queda do homem e suas consequênciasA queda do homem e suas consequênciasA queda do homem e suas consequências    
O homem fugindo de DeusO homem fugindo de DeusO homem fugindo de DeusO homem fugindo de Deus    
Genesis 3:8 E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim 
à tardinha, esconderam-se o homem e a mulher da presença de Deus, 
entre as árvores do jardim. 
A separação A separação A separação A separação da comunhão com Deusda comunhão com Deusda comunhão com Deusda comunhão com Deus    
Genesis 3:9 Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: 
Onde estás? 
 
A perspectiva de interação do homem com DeusA perspectiva de interação do homem com DeusA perspectiva de interação do homem com DeusA perspectiva de interação do homem com Deus    
O relacionamento do homem ateu; 
O relacionamento do homem neutro; 
O relacionamento do crente cliente; 
O relacionamento do crente paciente; 
O relacionamento do crente discípulo. 
O modelo preferencial de Deus para o nosso relacionamento com EleO modelo preferencial de Deus para o nosso relacionamento com EleO modelo preferencial de Deus para o nosso relacionamento com EleO modelo preferencial de Deus para o nosso relacionamento com Ele    
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Um relacionamento de amor profundo–Marcos 12:33 Amarás ao 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e de 
todo o teu entendimento. 
Um relacionamento exclusivo – Êxodos 20:3 Não terás outros deuses 
diante de Mim. 
Um relacionamento como amigos – João 15:15 Já não vos chamo 
servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamo-
vos de amigos porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a 
conhecer. 
Um relacionamento de comunhão em unidade – João 17:21 para que 
todos sejam um, assim como Tu oh Pai és para mim e eu em Tí, para 
que também Eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tu 
me enviaste. 
Um relacionamento nutritivo e de sobrevivência – João 15:5 Eu sou a 
videira e vós sois a vara. Quem permanece em mim e Eu nele, esse dá 
muitos frutos, porque sem mim, nada podeis fazer.  
 
A tendência humana de se afastar de DeusA tendência humana de se afastar de DeusA tendência humana de se afastar de DeusA tendência humana de se afastar de Deus    
O homem egocêntrico; 
Os interesses pessoais; 
O apego às coisas materiais; 
A escala de valores invertida; 
Os megalomaníacos; 
O amor ao dinheiro; 
Os prazeres da carne. 
 
O apelo e o convite de Deus ao homem afastadoO apelo e o convite de Deus ao homem afastadoO apelo e o convite de Deus ao homem afastadoO apelo e o convite de Deus ao homem afastado    
O apelo através do Profeta Oséias – Volta oh Israel para o Senhor teu 
Deus, porque pelos teus pecados estás caído; 
A parábola do Filho Pródigo. 
A deplorável situação espiritual da massa humana – I João 5:19 
Porque sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no 
maligno. 
Um convite de Jesus – Mateus 11:28 Vinde à mim todos vos que 
estais cansados e oprimidos e Eu vos aliviarei. 
 
Como tem sido o teu relacionamento com Deus?Como tem sido o teu relacionamento com Deus?Como tem sido o teu relacionamento com Deus?Como tem sido o teu relacionamento com Deus?    
O Que Cristo representa para você? 
Mateus 16:15 E vós, que dizeis que eu sou? 
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Lição Lição Lição Lição 22226666    
 

Motivos da Otimização da VidaMotivos da Otimização da VidaMotivos da Otimização da VidaMotivos da Otimização da Vida    em em em em 
Cristo JesusCristo JesusCristo JesusCristo Jesus!!!!    

    
Fomos pois sepultados com Ele pelo batismo, 
Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, 
Assim andemos nós também em Novidade de Vida. 
Romanos 6: 4 
 
A mensagem profética de Isaias 35A mensagem profética de Isaias 35A mensagem profética de Isaias 35A mensagem profética de Isaias 35    
Os homens que andavam nas regiões das trevas viram uma grande 
luz. 
O ermo floresceu como uma relva; Fortalecei as mãos fracos; 
Os olhos dos cegos serão abertos; O coxo saltará como o cervo; 
E a miragem se tornará em lago (imaginário e o real), sonho e 
realidade. 
 
O apóstolo Paulo esclarece sobre “a novidade de Vida O apóstolo Paulo esclarece sobre “a novidade de Vida O apóstolo Paulo esclarece sobre “a novidade de Vida O apóstolo Paulo esclarece sobre “a novidade de Vida em Cristo Jesusem Cristo Jesusem Cristo Jesusem Cristo Jesus    
    
Os apregoeiros das catástrofes e dos desastresOs apregoeiros das catástrofes e dos desastresOs apregoeiros das catástrofes e dos desastresOs apregoeiros das catástrofes e dos desastres    
O choque de um meteoro gigante; A guerra nuclear total no planeta; 
A resistência dos micróbios que destruiriam o organismo humano; O 
superaquecimento da terra; A superpopulação do planeta e a 
escassez de alimentos; 
O colapso da Rede Internet (Robert Metcalfe); O colapso do trânsito; 
O colapso financeiro da Globalização, e a evasão do capital interno. 
 
Crentes FeiticeirosCrentes FeiticeirosCrentes FeiticeirosCrentes Feiticeiros        
Ai de ti.  Eis que vejo uma “sepultura aberta”; Provai as profecias. 
    
Pessoas alienadas pela ameaça diabólica das catástrofes e das Pessoas alienadas pela ameaça diabólica das catástrofes e das Pessoas alienadas pela ameaça diabólica das catástrofes e das Pessoas alienadas pela ameaça diabólica das catástrofes e das 
desgraçasdesgraçasdesgraçasdesgraças    
O Diabo que incute o medo e o terror. Vem para matar, roubar e 
destruir vidas e esperanças. 
A síndrome do pânico; 
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Síndrome da desgraça, do pessimismo, do derrotismo e do estado 
final das coisas. 
 
Jesus Cristo, a nossa razão de viver em novidade e em abundância de Jesus Cristo, a nossa razão de viver em novidade e em abundância de Jesus Cristo, a nossa razão de viver em novidade e em abundância de Jesus Cristo, a nossa razão de viver em novidade e em abundância de 
crescimento e esperança permanentecrescimento e esperança permanentecrescimento e esperança permanentecrescimento e esperança permanente    
Nos tem prometido toda a sorte de bençãos das regiões celestiaisNos tem prometido toda a sorte de bençãos das regiões celestiaisNos tem prometido toda a sorte de bençãos das regiões celestiaisNos tem prometido toda a sorte de bençãos das regiões celestiais    
Domínio sobre o pecado; 
Domínio sobre a tentação carnal; 
Vitória sobre o Diabo e seus anjos; 
Vitória dobre as aflições; 
Vitória sobre a ansiedade e a angústia; 
Prometeu estar conosco todos os dias; 
Prometeu nos levar para si, quando partirmos deste mundo; 
Nos prometeu uma vida de paz em meio as tribulações. 
A abundante Graça do SeA abundante Graça do SeA abundante Graça do SeA abundante Graça do Senhor Jesus.nhor Jesus.nhor Jesus.nhor Jesus.    
O ano aceitável do SenhorO ano aceitável do SenhorO ano aceitável do SenhorO ano aceitável do Senhor    
Justificados pela fé!Justificados pela fé!Justificados pela fé!Justificados pela fé!    
 
A promessa de Deus em Isaias 58:11A promessa de Deus em Isaias 58:11A promessa de Deus em Isaias 58:11A promessa de Deus em Isaias 58:11 O Senhor te guiará 
continuamente, e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus 
ossos; serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas 
águas nunca falham. 
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Lição Lição Lição Lição 22227777    
    

Um novo céu e uma nova terra!Um novo céu e uma nova terra!Um novo céu e uma nova terra!Um novo céu e uma nova terra!    
    

    
O O O O céu emcéu emcéu emcéu em    perspectiva futuraperspectiva futuraperspectiva futuraperspectiva futura    
A insondável vida após morte; 
A ameaça do vir-a-ser, fonte de angústia e de insegurança; 
Dúvidas de conhecimento sobre a possibilidade de vida eterna. 
 
A A A A descrição do céudescrição do céudescrição do céudescrição do céu    
Um lugar físico de localização geográfica; 
Um lugar de excelente qualidade, com muros de jaspes luzentes, ruas 
de ouro, portas de pérolas, e no meio da praça um rios de águas 
límpidas como de cristal. 
Um estado de gozo e de prazer, em que Deus limpará toda lágrima, e 
não haverá mais morte e nem pranto, nem clamor e nem dor. 
Um estado de esquecimento da vida terrena. 
 
Quem habitará na morada celestial? (Salmos 15)Quem habitará na morada celestial? (Salmos 15)Quem habitará na morada celestial? (Salmos 15)Quem habitará na morada celestial? (Salmos 15)    
Quem anda irrepreensivelmente; 
Quem pratica a justiça; 
Quem tem as mãos limpas e o coração puro; 
Os lavados pelo Sangue do Cordeiro. 
 
Quem não entrará?Quem não entrará?Quem não entrará?Quem não entrará?    
Apocalipse 21:8 os tímidos, os incrédulos, os fornicadores, os 
feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago 
que arde com fogo e enxofre. 
 
O governo do céO governo do céO governo do céO governo do céuuuu    
Há um trono de Deus, e Jesus está à sua direita, cercado por 
Querubins e Serafins. 
Seremos eternamente o povo de Deus 
E Ele será o nosso Deus; 
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O céu é o tabernáculo de Deus com os homens, onde estaremos para 
sempre protegidos com Ele. 
 
Pela fé temos que Pela fé temos que Pela fé temos que Pela fé temos que crer nissocrer nissocrer nissocrer nisso    
    
Temos que nos colocar em condições de irmos para os céusTemos que nos colocar em condições de irmos para os céusTemos que nos colocar em condições de irmos para os céusTemos que nos colocar em condições de irmos para os céus    
Reconhecer que só há dois lugares finais na vida pós-morte. 
Reconhecer que somos pecadores e pedir perdão de Deus; 
Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador; 
Ter garantido o nosso passaporte para recebermos de Cristo o 
veredito final: 
Mateus 25:34 Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o Reino 
que vos está preparado desde a fundação do mundo. 
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Lição Lição Lição Lição 22228888    
    

A A A A podagempodagempodagempodagem    de Deusde Deusde Deusde Deus    
João 15:1-8 

    
    
Podagem Podagem Podagem Podagem ----    é o ato de limpar uma árvore, visando o seu crescimento. 
Jesus comparou a nossa vida como uma árvore para Ter raízes sólidas Jesus comparou a nossa vida como uma árvore para Ter raízes sólidas Jesus comparou a nossa vida como uma árvore para Ter raízes sólidas Jesus comparou a nossa vida como uma árvore para Ter raízes sólidas 
e dar muitos frutos.e dar muitos frutos.e dar muitos frutos.e dar muitos frutos. 
Os principais atores de um processo de podagemOs principais atores de um processo de podagemOs principais atores de um processo de podagemOs principais atores de um processo de podagem 
Jesus se apresenta como a videira; 
Deus pai é o lavrador; 
Nós como crentes somos a vara. 
Condições de subsistência de uma árvore na linguagem espiritualCondições de subsistência de uma árvore na linguagem espiritualCondições de subsistência de uma árvore na linguagem espiritualCondições de subsistência de uma árvore na linguagem espiritual    
Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos. 
Se alguém não está em mim, será cortado e lançado fora, e secará, e 
será queimado. 
E nisso é glorificado o meu Pai: que deis muitos frutos. 
 
As implicações de não estarmos em CristoAs implicações de não estarmos em CristoAs implicações de não estarmos em CristoAs implicações de não estarmos em Cristo    
Nunca daremos frutos espirituais porque o Espírito Santo não terá 
ação em nós. 
Aos poucos secaremos no materialismo e em nosso próprio mundo 
de interesses pessoais; 
Sem Cristo estaremos fora da comunhão dos santos, e não seremos 
abençoados. 
 
Há muitos crentes secando, Há muitos crentes secando, Há muitos crentes secando, Há muitos crentes secando, foraforaforafora    da comunhão dos santos na Igrejada comunhão dos santos na Igrejada comunhão dos santos na Igrejada comunhão dos santos na Igreja    
Não tem prazer na lei do Senhor; 
Não tem acesso as promessas concedida aos crentes; 
São atribulados tantos problemas hodiernos; 
São vítimas das setas agudas do Diabo; 
São afligidos por consequências de seus próprios pecados. 
São fracos, pois vivem muito mais na carne do que em Espírito; 
Não são discípulos e vivem perturbados com as opressões 
demoníacas. 
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A necessidade de uma A necessidade de uma A necessidade de uma A necessidade de uma podagempodagempodagempodagem    em nossas vidas espirituaisem nossas vidas espirituaisem nossas vidas espirituaisem nossas vidas espirituais    
Afim de se aparar os galhos podres e comprometidos; 
Afim de se retirar os frutos estragados e que comprometem aos 
outros; 
Afim de retirar o excesso do folharam que nos enche de impávida e 
orgulho; 
Afim de se arrancar as ervas daninhas que estão ao nosso redor; 
Afim de se retirar os cipós que nos entrelaçam e nos sufocam; 
Afim de matar os vírus, bactérias e os micróbios do pecado que nos 
afetam; 
Afim de nos dar beleza, agilidade e crescimento normal. 
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Lição Lição Lição Lição 29292929    
 

O Deus do livramento!O Deus do livramento!O Deus do livramento!O Deus do livramento!    
Salmos 91 

 
 
A visão divina sobre a maldade do homemA visão divina sobre a maldade do homemA visão divina sobre a maldade do homemA visão divina sobre a maldade do homem    
Genesis 6:5 Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na 
terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era 
má continuamente. 
 
As moradas da violênciaAs moradas da violênciaAs moradas da violênciaAs moradas da violência    
Salmos 74:20 Alerta para o teu concerto, pois os lugares tenebrosos 
da terra estão cheios da violência. 
A era das trevas - O fortalecimento dos micróbios, e da virose (dengue, 
malária, tuberculose, meningite, lepra). 
O laço do passarinheiro, a peste perniciosa, espanto noturno, seta que 
voa de dia, peste que anda na escuridão da noite, mortandade que 
assola ao meio dia. 
 
O agente do mau como ameaça de destruição ao homemO agente do mau como ameaça de destruição ao homemO agente do mau como ameaça de destruição ao homemO agente do mau como ameaça de destruição ao homem    
I Pedro 4:8 Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo anda em 
derredor, rugindo como o leão, procurando a quem possa tragar. 
Efésios 6:11 Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, 
mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das 
trevas deste mundo tenebroso. 
 
O homem mau como agente da destruiçãoO homem mau como agente da destruiçãoO homem mau como agente da destruiçãoO homem mau como agente da destruição    
II Timóteo 3:1 - Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão 
tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, 
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, 
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 negando a eficácia dela. 
Destes afasta-te. 
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Tipos de violência urbana de nossos dias - sequestradores, 
corrompedores, assaltantes, estupradores, sádicos, enganadores, 
feiticeiros, macumbeiros, detratores. 
As macumbas das encruzilhadas. 
Os sintomas das mais violentas opressões de principados potestades 
- insônia, insegurança, medo, pesadelos, irritação, desanimo e suicídio. 
 
Jeovah é o Deus do livramentoJeovah é o Deus do livramentoJeovah é o Deus do livramentoJeovah é o Deus do livramento    
Livrou Noé e sua família da destruição do dilúvio; 
Livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra 
Livrou os Israelitas da escravidão de Faraó; 
Abriu o mar afim de que o seu povo passasse à livre da perseguição 
do inimigo; 
Livrou Daniel da boca dos leões devoradores; 
Rompeu os grilhões da prisão para livrar Paulo e Silas; 
Deus continua concedendo livramento à todos aqueles que o amam. 
 
Três propósitos para Deus nos conceder o livramentoTrês propósitos para Deus nos conceder o livramentoTrês propósitos para Deus nos conceder o livramentoTrês propósitos para Deus nos conceder o livramento    
Conhecer o Nome de Jesus (Salmos 91:14) Porque conheceu o meu 
nome; 
Amar ao Senhor Jesus (Salmos 91:14) Porque tão encarecidamente 
me amou. 
Salmos 91:1 Habitar no esconderijo do Altíssimo. 
 
Promessas aos que cumprirem com esses três propósitosPromessas aos que cumprirem com esses três propósitosPromessas aos que cumprirem com esses três propósitosPromessas aos que cumprirem com esses três propósitos    
Salmos 91:15 
Ele me invocará e eu lhe responderei; 
Estarei com Ele na angústia; 
Livrá-lo-ei 
O glorificarei; 
Dar-lhe-ei abundancia de dias; 
Lhe mostrarei a minha salvação. 
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Lição Lição Lição Lição 33330000    
 

Não turbe o vosso coração!Não turbe o vosso coração!Não turbe o vosso coração!Não turbe o vosso coração!    
Mat. 14:1Mat. 14:1Mat. 14:1Mat. 14:1    

    
    
Jesus antevê a crise emocional de seus filhos 
Uma visão fisiológica (o coração); 
Uma visão existencial (no mundo tereis aflições); 
Uma visão experimental (Isaias: homem sofrido e de dores que foi 
humilhado por causa de nossas transgressões). 
 
Jesus conhece a nossa estrutura humana 
Milhares de pessoas que sofrem do coração; 
Milhões de pessoas fragilizadas por problemas emocionais. 
 
Fatores que determinam a crise emocional 
Solidão, isolamento e a realidade da finitude; 
Incompreensão nos relacionamentos humanos; 
Oposições aos nossos ideais; 
Carência de afetividade; 
Tomadas de decisões. 
 
A falta de estrutura emocional em nossos dias 
Pessoas despreparadas para enfrentar os turbilhões, as tribulações, a 
angústia, o fracasso social, as perdas com as mortes, as doenças 
gravíssimas, o isolamento. 
Pessoas que somatizam com frequência a diabete, a artrite, as 
úlceras, a gastrite, as doenças cardíacas, a insônia e a depressão. 
 
A má administração dos problemas emocionais 
O grande demanda de procura às análises psicoterápicas; 
O uso exagerado dos mecanismos de defesa. O cigarro, a bebida e 
glutonaria. 
 
Precisamos saber administrar a nossa vida emocional 
Um convite aos cansados e oprimidos; 
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Os frutos do Espírito como cura interior; 
A novidade de vida como fonte de novas motivações; 
É preciso que tomemos posse das bençãos. 
 
Jesus nos disse que: é preciso acreditar. 
Pessoas que já perderam o referencial; 
Perderam a razão de viver; 
Crede em Deus. Crede também em mim! 
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Lição Lição Lição Lição 33331111    
 

Quebrando as maldições da FamíliaQuebrando as maldições da FamíliaQuebrando as maldições da FamíliaQuebrando as maldições da Família    
... e em t... e em t... e em t... e em tiiii    serão benditas todas as famílias da terra (Genesis 12:3b).serão benditas todas as famílias da terra (Genesis 12:3b).serão benditas todas as famílias da terra (Genesis 12:3b).serão benditas todas as famílias da terra (Genesis 12:3b).    
    
 
A ação diabólica contra a famíliaA ação diabólica contra a famíliaA ação diabólica contra a famíliaA ação diabólica contra a família    
A mulher sendo iludida pela serpente; 
A queda do homem no paraíso; 
A briga mortal entre Caim e Abel; 
Rebeca e Jacó enganam a Isaque; 
Jacó rouba a benção de Esaú; 
Os irmãos de José o vendem para o Egito; 
O adultério de Davi. 
    
Maldições hereditárias contra a famíliaMaldições hereditárias contra a famíliaMaldições hereditárias contra a famíliaMaldições hereditárias contra a família    
Heranças de doenças genéticas irreversíveis; 
Heranças de aberrações cromossômicas que mutilam; 
A neurose do alcoolismo, toxicomania, desvios sexuais; 
Deficiências mentais; 
Psicose da conduta antissocial; 
Patologias mentais.  
Heranças de defeitos de caráter; 
Heranças de temperamentos hostis. 
    
Setas do Diabo contra a FamíliaSetas do Diabo contra a FamíliaSetas do Diabo contra a FamíliaSetas do Diabo contra a Família    
Plantas que se usam em terreiros de macumbaPlantas que se usam em terreiros de macumbaPlantas que se usam em terreiros de macumbaPlantas que se usam em terreiros de macumba; (comigo ninguém 
pode e espada de são Jorge); 
Obras de macumbas e magia negra feito por antigos moradoresObras de macumbas e magia negra feito por antigos moradoresObras de macumbas e magia negra feito por antigos moradoresObras de macumbas e magia negra feito por antigos moradores. 
Pessoas estranhas em nosso convívioPessoas estranhas em nosso convívioPessoas estranhas em nosso convívioPessoas estranhas em nosso convívio 
Objetos estranhos como brinqObjetos estranhos como brinqObjetos estranhos como brinqObjetos estranhos como brinquedos da Disney;uedos da Disney;uedos da Disney;uedos da Disney;    
A criança que era perseguida por uma bruxa.A criança que era perseguida por uma bruxa.A criança que era perseguida por uma bruxa.A criança que era perseguida por uma bruxa.    
Pais que lançam maldições sobre seus filhos;Pais que lançam maldições sobre seus filhos;Pais que lançam maldições sobre seus filhos;Pais que lançam maldições sobre seus filhos;    
Traumas de família.Traumas de família.Traumas de família.Traumas de família.    
    
Predições proféticas sombrias para os últimos diasPredições proféticas sombrias para os últimos diasPredições proféticas sombrias para os últimos diasPredições proféticas sombrias para os últimos dias    
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Nos últimos dias se confrontarão pais contra filhos e filhos contra 
pais; 
Mateus 24:10Mateus 24:10Mateus 24:10Mateus 24:10 E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-
ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 
O adultério; A infidelidade; 
O desrespeito entre pais e filhos; 
A perversidade de pais contra filhos; 
A fuga do lar e os menores abandonados; 
A separação conjugal; 
A desagregação conjugal. 
O casamento entre pessoas do mesmo sexo. 
Mateus 24:12Mateus 24:12Mateus 24:12Mateus 24:12 E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos 
esfriará. 
O casamento como opção e um ato descartável. 
 
Em Cristo serão benditas todas as famíliasEm Cristo serão benditas todas as famíliasEm Cristo serão benditas todas as famíliasEm Cristo serão benditas todas as famílias    da terrada terrada terrada terra    
Quebrando as maldições espirituais; 
Rompendo com as obras do inimigo na família;  
Repreendendo a ação diabólica que quer destruir a família;  
Herdando as bençãos de Abraão de prosperidade (tudo quanto quiser 
prosperará). 
Votos para se manter a unidade familiar; 
Una nova aliança de renovação de votos; 
Novos propósitos como fez Josué:  "Porém eu e a minha casa "Porém eu e a minha casa "Porém eu e a minha casa "Porém eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor ".serviremos ao Senhor ".serviremos ao Senhor ".serviremos ao Senhor ". 
 
A posição de Jesus com relação à famíliaA posição de Jesus com relação à famíliaA posição de Jesus com relação à famíliaA posição de Jesus com relação à família    
O encontro com Zaqueu; 
O encontro com a mulher Samaritana; 
O milagre nas Bodas de Canaã; 
Curou a sogra de Pedro; 
Fez ressuscitar Lázaro, morto a 4 dias; 
 
    
Deus abençoou a famíliaDeus abençoou a famíliaDeus abençoou a famíliaDeus abençoou a família 
A benção do matrimônioA benção do matrimônioA benção do matrimônioA benção do matrimônio    
Genesis 2:18 Não é bom que o homem esteja só... 
A benção do companheirismoA benção do companheirismoA benção do companheirismoA benção do companheirismo    
Genesis 2:18 Far-lhe-ei uma companheira; 
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A benção da A benção da A benção da A benção da idoneidadeidoneidadeidoneidadeidoneidade    
Genesis 2:18 Que lhe seja idônea; 
A benção da unidadeA benção da unidadeA benção da unidadeA benção da unidade    
Genesis 2:23 Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha 
carne; 
A benção da IndissolubilidadeA benção da IndissolubilidadeA benção da IndissolubilidadeA benção da Indissolubilidade    
Mateus 19:6 Assim não mais serão dois mas uma só carne. Portanto 
o que Deus ajuntou não separe o homem. 
A benção da autonomiaA benção da autonomiaA benção da autonomiaA benção da autonomia    
Genesis 2:24 Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e 
apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. 
A benção da purezaA benção da purezaA benção da purezaA benção da pureza    
Hebreus 13:4 Venerado seja entre todos o matrimônio sem mácula. 
A inadaptação conjugal; 
 
 
A resposta de Paulo e Silas ao carcereiro de FiliposA resposta de Paulo e Silas ao carcereiro de FiliposA resposta de Paulo e Silas ao carcereiro de FiliposA resposta de Paulo e Silas ao carcereiro de Filipos    
Que farei para herdar a vida eterna? Crê no Senhor Jesus Cristo e 
serás salvo, tu e a tua casa. 
 
Conclusão Conclusão Conclusão Conclusão  
A pressa e o interesse de Jesus em resolver seus problemas 
familiares, como no caso de Zaqueu; 
Ele pode resolver seus dilemas afetivos, como no caso de mulher 
samaritana; 
Deus pode fazer milagres em sua casa, como fez em Canaã da 
Galileia; 
Deus pode fazer curas de doenças irreversíveis, como fez com a sogra 
de Pedro; 
Deus pode resolver casos insolúveis e quase que perdidos, assim 
como ressuscitou Lázaro que estava morto e enterrado a quatro dias. 
 
 
Cura para os casamentos fracassados!Cura para os casamentos fracassados!Cura para os casamentos fracassados!Cura para os casamentos fracassados!    
Genesis 2:24 
I Coríntios 7:3 
 
Fatores determinantes da escolha conjugalFatores determinantes da escolha conjugalFatores determinantes da escolha conjugalFatores determinantes da escolha conjugal    
Necessidades de companheirismo; 
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Necessidade de segurança afetiva; 
Emancipação do lar; 
Carências biológicas; 
Dependência financeira. 
 
Influências na escolha da parceria conjugalInfluências na escolha da parceria conjugalInfluências na escolha da parceria conjugalInfluências na escolha da parceria conjugal    
Influências pessoais; 
Influências familiares; 
Direção de Deus; 
Influências malignas. 
 
Por que os casamentos fraPor que os casamentos fraPor que os casamentos fraPor que os casamentos fracassamcassamcassamcassam    
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. 
 
Há milagres de casamentosHá milagres de casamentosHá milagres de casamentosHá milagres de casamentos    fracassadosfracassadosfracassadosfracassados    
Ética bíblica do CasamentoÉtica bíblica do CasamentoÉtica bíblica do CasamentoÉtica bíblica do Casamento    
A responsabilidade A responsabilidade A responsabilidade A responsabilidade ––––    Gen. 2:24Gen. 2:24Gen. 2:24Gen. 2:24    
A monogamia A monogamia A monogamia A monogamia ––––    Genesis 29:28Genesis 29:28Genesis 29:28Genesis 29:28    
A pureza A pureza A pureza A pureza ––––    Heb. 13:4Heb. 13:4Heb. 13:4Heb. 13:4    
A fidelidade A fidelidade A fidelidade A fidelidade ––––    Deut. 4:24Deut. 4:24Deut. 4:24Deut. 4:24    
A indissolubilidade A indissolubilidade A indissolubilidade A indissolubilidade ––––    Mat. 19:6Mat. 19:6Mat. 19:6Mat. 19:6    
A unidade A unidade A unidade A unidade ––––    Genesis 2:23Genesis 2:23Genesis 2:23Genesis 2:23    
A idoneidade A idoneidade A idoneidade A idoneidade ––––    Gen. 2:18Gen. 2:18Gen. 2:18Gen. 2:18    
 
Cura para o casamento Cura para o casamento Cura para o casamento Cura para o casamento fracassadofracassadofracassadofracassado    
Renunciar o egoísmo pessoal: 
Desenvolver o senso de autocrítica; 
Avaliar com o cônjuge os pontos falhos; 
Considerar as consequências da desagregação familiar; 
Considerar a possibilidade de recomeçar com uma ajuda profissional; 
Reverter as questões críticas. 
 
Administrando os filhos rebeldesAdministrando os filhos rebeldesAdministrando os filhos rebeldesAdministrando os filhos rebeldes    
Êxodos 20:12 e Marcos 13:12 
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A benção de Deus à filiaçãoA benção de Deus à filiaçãoA benção de Deus à filiaçãoA benção de Deus à filiação    
Crescei e multiplicai; 
A benção aos primogênitos; 
Salmos 127:3 os filhos são heranças do Senhor. 
Os dias prolongados aos filhos que honram aos pais. Ex. 20:12 
 
A origem dos filhos rebeldesA origem dos filhos rebeldesA origem dos filhos rebeldesA origem dos filhos rebeldes    
Os filhos da ira. Efésios 2:3 
Os filhos do Diabo. Atos 13:10 
Profecia de Cristo. Marcos 13:12 
Geração perversa. Deuteronômio 32:20 
Frutos do pecado. 
 
Casos bíblicos de filhos rebeldesCasos bíblicos de filhos rebeldesCasos bíblicos de filhos rebeldesCasos bíblicos de filhos rebeldes    
(Adão e Eva, Caim, Jacó, o filho pródigo). 
 
Casos bíblicos de filhos obedientesCasos bíblicos de filhos obedientesCasos bíblicos de filhos obedientesCasos bíblicos de filhos obedientes    
(Os filhos de Noé, Isaque, José, Daniel, Isaias). 
Aconselhamento bíblico aos filhos rebeldesAconselhamento bíblico aos filhos rebeldesAconselhamento bíblico aos filhos rebeldesAconselhamento bíblico aos filhos rebeldes    
Convivência familiar, um mandamento de Deus. Êxodos 20:12 
Pais não devem irritar os filhos. Colossenses 3:21 
Os filhos não devem desprezar a correção. Hebreus 12:5 
O valor da disciplina. Hebreus 12:8 
O valor da obediência aos pais. Efésios 6:1 
 
Determinantes psicológicos da rebeldiaDeterminantes psicológicos da rebeldiaDeterminantes psicológicos da rebeldiaDeterminantes psicológicos da rebeldia    
Manifestações da hereditariedade; 
Necessidades X Frustrações X Rebelião; 
Modelo de educação permissiva e Laysse-Fair; 
Modelo de educação opressora e cerceativa; 
Processo de aprendizagem social por imitação de modelos familiares; 
Influência de grupos de pares; 
Efeitos da Mídia e literatura; 
Manifestações de patologias mentais, como neurose e psicose. 
 
Administrando os filhos rebeldesAdministrando os filhos rebeldesAdministrando os filhos rebeldesAdministrando os filhos rebeldes    
Abrindo o jogo e o diálogo; 
Negociando a liberdade com responsabilidade; 
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Reforço de recompensas versus punição; 
Evitação de críticas contestadoras; 
Mantendo a ética do respeito à individuação; 
Recuperando o convívio interativo e interpessoal; 
Sendo modelo exemplar; 
Orando juntos; 
Liberando o perdão. 
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Lição Lição Lição Lição 33332222    
 
Noções básicas sobre o Stress 
 
Conceito de StreConceito de StreConceito de StreConceito de Stress ss ss ss ––––    é um estado de tensão e de apreensão, 
provocado pelo esgotamento físico, mental e emocional, e que resulta 
em alterações psicossomáticas no organismo. 
    
Fatores determinantes do StreFatores determinantes do StreFatores determinantes do StreFatores determinantes do Stressssssss    
Excesso de atividades físicas; 
Excesso de atividades mentais; 
Excesso de apreensões emocionais. 
 
Base fisiológica do Base fisiológica do Base fisiológica do Base fisiológica do StressStressStressStress    
A sensibilidade do sistema sensorial; 
Os estímulos externos percebidos e apreendidos; 
O sistema nervoso central 
As vias nervosas; 
O córtex cerebral: 
Os neurônios; 
As sinapses nervosas; 
O hipotálamos; 
A hipófise; 
O Sistema Endócrino 
Gônadas Sexuais; 
Suprarrenais; 
Coração; 
Fígado; 
Atividade parassimpática. 
 
Principais sintomas do Principais sintomas do Principais sintomas do Principais sintomas do StressStressStressStress    
Dores musculares; 
Opressão torácica e no pescoço; 
Zumbido nos ouvidos; 
Formigamento dos pés e das mãos; 
Insônia rebelde; 
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Falta de apetite; 
Irritação perene; 
Depressão;  
Impotência sexual; 
Apatia emocional. 
Memória fraca; 
Dificuldades na leitura e aprendizagem. 
 
 
Continua... 
 
Efeitos psicossomáticos do Efeitos psicossomáticos do Efeitos psicossomáticos do Efeitos psicossomáticos do StressStressStressStress    
Alterações cardíacas; 
Alterações digestivas; 
Alterações excretórias; 
Alterações circulatórias; 
Alterações motoras; 
Alterações hepáticas; 
Alterações hormonais; 
Ação da adrenalina; 
Inibição da endorfina; 
Inibição da testosterona e progesterona. 
 
Fatores do Fatores do Fatores do Fatores do StressStressStressStress    na Famíliana Famíliana Famíliana Família    
Os conflitos conjugais; 
A rebelião dos filhos; 
Os problemas financeiros; 
A saturação do espaço físico; 
O ativismo do dia-a-dia; 
Incompatibilidades temperamentais; 
Insatisfação ocupacional e profissional. 
    
 
Prevenção e tratamento contra o Prevenção e tratamento contra o Prevenção e tratamento contra o Prevenção e tratamento contra o StressStressStressStress    
Tratamento médico 
Farmacologia. 
Tratamento Psicanalítico 
Bioenergética; 
Tratamento Psicológico 
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Sonoterapia; 
Orientações Psicoterápicas: 
Controle das atividades físicas; 
Evitação da Somatização emocional; 
Recomendações da prática do esporte e do lazer; 
Dieta alimentar; 
Análise dos problemas emocionais; 
Mudança do estilo de vida; 
Terapia de apoio. 
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Lição Lição Lição Lição 33333333    
 
 

Há FOME NO AMAZONAS Há FOME NO AMAZONAS Há FOME NO AMAZONAS Há FOME NO AMAZONAS 
(Experiência)(Experiência)(Experiência)(Experiência)    
Leitura Textual: Isaías 11: 9 
 
INTRODUÇÃO: Vivemos num mundo marcado por suas necessidades, 
sejam elas: Materiais, físicas, emocionais e espirituais. A fome tem 
sido ao longo dos anos um desafio mundial e também nacional. 
No âmbito mundial, nós temos visto o que as guerras civis na África 
tem causado aos países como Angola, Somália, Etiópia, países estes 
que tem sofrido por causa da guerra. Surge a O.N.U e entidades 
humanitárias que tentam amenizar o problema da fome, levantando 
recursos de outros países para amenizar o problema da fome e as 
vezes surgem grupos armados e confiscam o alimento, não deixando-
o chegar aos famintos (Lembro-me de uma reportagem, uma vez que 
o reporte deixou bem claro que se daqui a 5 horas não chegar 
qualquer tipo de alimentação, milhares de pessoas morreriam de 
fome) 
 
No âmbito Nacional, Temos visto por muito tempo ações conjuntas de 
sociólogos com intenções de acabar com a fome e a miséria no brasil, 
entre eles destacamos o Betinho que em 1993 formou a ação da 
cidadania contra a miséria e pela vida e com isso acabaram 
distribuindo toneladas de alimentos, que mesmo assim não foi 
suficiente para acabar com a fome. Temos visto em reportagens 
recentes que o nordeste está sendo castigado pela seca, mostra 
famílias que não tendo o que plantar, acabam se alimentando de 
cactos ou palmas, plantas destinadas a alimentação dos bois, gente 
se alimentando de calango, gente só com água e limão. 
No ano de 95 aconteceu no país algo difícil de acreditar, mais isso 
aconteceu em Olinda-PE, onde famílias lutavam para sobreviverem em 
um lixo hospitalar e a luta era por pedaço de um membro amputado. 
Agora irmãos escutem-me, durante a guerra civil na África ou até 
mesmo o problema do nordeste vemos pessoas, artistas, órgãos 
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governamentais e não governamentais interessadas em ver um povo, 
uma nação nutrida e sem miséria. 
No alto rio Negro tem chegado até as comunidades indígenas o 
alimento através do projeto “comunidade solidária”, qual o tipo de 
alimento que está faltando? Pois ainda há fome nos ribeirinhos, fome 
nos povoados, fome nos lugarejos, há ainda aldeias presas aos 
espíritos das matas, há aldeias presa pelo alcoolismo, isto tudo 
mostra a fome espiritual em que se encontram. 
Será que realmente queremos acabar com a fome no amazonas? Será 
que realmente estender as mãos para alimentar quem precisa ser 
alimentado? Gostaria de contar algumas experiências que temos 
passado no campo, afim de que cada igreja possa compreender seu 
papel de existência. 
 
O DESAFIO DE ALIMENTAR NÃO VER DIFICULDADES (MICAÍAS) 
 
Tembé-PA (Conflitos com os brancos, malária com 12 óbitos, 
leishmaniose, fui proibido de entrar para reserva por ser missionário 
por parte dos médicos da FUNAI, mas depois de muita oração 
consegui entrar no barco sobrando apenas um lugar, ou a seja do lado 
de fora no tempo chuva e sol, chegando lá na aldeia mais uma 
proibição, não poderia falar do amor de Deus, mas continuamos na 
reserva indígena) 
Queridos o que tem lhe impedido de estender a mão ao faminto o pão 
do céu? Qual é a proibição que recebeste para ficar calado vendo 
gente se alimentar em lugar errado? 
Yawanawa-AC (Sabíamos que eles tinham expulsados missi. MNTB, 
ameaçando-os seus filhos de morte, sabíamos que a reserva havia a 
presença da seita do Santo Daime e que também havia possessões 
demoníacas por causa da seita) 
As dificuldades que acabo de apresentar está relacionado apenas nas 
circunstancias, pois não quero mencionar aqui as dificuldades 
geográficas, o lugar de difícil acesso, a comida diferente, os costumes 
diferentes etc. 
 
Desafio de alimentar é dai-lhes vós de comer (uma ordem) 
 
São Gabriel da Cachoeira cerca de 45 mil hab. 15 mil na cidade e o 
restante nas comunidades indígenas 30 mil. A cidade de cada 10 hab. 
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9 são de origem indígena São Gabriel tem a maior concentração 
indígena do brasil. É uma cidade com alto índice de tuberculose, alto 
índice de alcoolismo entre os indígenas. O Álcool se tornou moeda 
corrente em SGC, qualquer serviço pode ser negociado com o álcool. 
As mercadorias do barco que chegam em SGC, 60% do seu interior é 
álcool, a cidade é movida pelo álcool. 
Há presença católica desde o século XVIII e com isso várias 
comunidades indígenas tem uma capela, onde o evangelho é proibido 
de entrar, sabe por que?  É que somente em SGC, crente quando 
morre vira sapo, lá crente não vai para o céu e sim para o brejo. 
A igreja tem 25 membros, onde cerca de 50% é indígena, a outra parte 
se divide em missionários, exército, e gente da região que não são 
indígena. 
Trabalhamos com o povo maku kamã (Dâw) e apoiamos a igreja pois 
ela está sem Pr., os índios que trabalhamos nos dão muito trabalho 
quer seja na área de saúde  
 
 
 
Feridos pelo InimigoFeridos pelo InimigoFeridos pelo InimigoFeridos pelo Inimigo    
Efésios 6:10-12 
 
A Batalha espiritual de cada diaA Batalha espiritual de cada diaA Batalha espiritual de cada diaA Batalha espiritual de cada dia    
Deus nos constituiu um Exército; 
Devemos tomar posse da armadura de Deus para a luta; 
Estamos num campo de batalha; 
O ambiente beligerante em que vivemos. 
 
Os vários Os vários Os vários Os vários tipos de lutastipos de lutastipos de lutastipos de lutas    
A luta que se trava dentro de nós: 
Contra os impulsos instintivos; 
Contra os desejos carnais; 
Contra os maus pensamentos; 
Contra a tendência agressiva. 
 
A luta contra a violência urbana; 
A luta contra certos tipos de pessoas hostis; 
A luta pela sobrevivência social; 
A luta para defendermos nossos direitos; 
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A luta para ter; 
A luta para ser; 
A luta contra a dependência; 
A luta contra as forças infernais do Diabo. 
     
Estratégia de LutaEstratégia de LutaEstratégia de LutaEstratégia de Luta    
A nossa luta não é contra a carne e nem sangue; 
A nossa luta é contra Principados e Potestades; 
O nosso inimigo tem nome; 
As astutas ciladas do Diabo; 
Os dardos inflamados do inimigo; 
Ele vem como ladrão para matar, roubar e destruir... 
Devemos resistir ao Diabo e ele fugirá de nós; 
Devemos tomar posse da armadura de Deus para resistirmos no dia 
mau. 
 
Grandes heróis que foram feridos pelo inimigoGrandes heróis que foram feridos pelo inimigoGrandes heróis que foram feridos pelo inimigoGrandes heróis que foram feridos pelo inimigo    
Davi, ferido pelo adultério e homicídio; 
Jó, ferido com uma chaga e pela miséria; 
Sansão, enfraquecido em suas forças por causa de Dalila. 
 
Áreas visadas pelo InimigoÁreas visadas pelo InimigoÁreas visadas pelo InimigoÁreas visadas pelo Inimigo    
A área financeira; 
A área sexual; 
A área da mente através do alcoolismo e dos maus pensamentos. 
 
O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no O mundo inteiro jaz no malignomalignomalignomaligno    
O Diabo cegou o entendimento dos incrédulos; 
Pessoas alienadas; 
Lares desagregados. 
A Era das Trevas, da Feitiçaria e da Magia Negra. 
O Congresso dos Bruxos em Manaus. 
Milhares de pessoas que foram atingidas pelo inimigo. 
 
Jesus veio para destruir as obras do inimigoJesus veio para destruir as obras do inimigoJesus veio para destruir as obras do inimigoJesus veio para destruir as obras do inimigo    
Expôs debaixo de seus pés, Principados e Potestades; 
Jesus também foi tentado, mas venceu o pecado, o Diabo e a própria 
morte; 
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Jesus nos deu todo o poder para pisarmos a cabeça da serpente e 
vencermos o inimigo; 
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 
Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 
Para vencermos o mal, temos que tomar posse do Nome de Jesus, 
como nosso Senhor e Salvador; 
Pois sem Jesus, nada podemos fazer. 
 
 
 
O Dom Supremo de DeusO Dom Supremo de DeusO Dom Supremo de DeusO Dom Supremo de Deus    
I Cor. 13I Cor. 13I Cor. 13I Cor. 13    
Qual é a coisa mais importante da nossa vida?Qual é a coisa mais importante da nossa vida?Qual é a coisa mais importante da nossa vida?Qual é a coisa mais importante da nossa vida?    
Para onde devemos dirigir nossos esforços; 
Qual o supremo objetivo a ser alcançado? 
O amor é o Dom supremo de Deus. 
O valor sentimental de amarO valor sentimental de amarO valor sentimental de amarO valor sentimental de amar    
O significado de uma declaração de amor; 
O questionamento de Jesus a Padro. João 21:15-17. 
O verdadeiro significado do amor. 
Deus é amor. I João 4:7-8 
O amor cobre multidões de pecados. I Pedro 4:8 
O novo mandamento de Jesus. 
I Cor. 13. A antologia do amor. 
 
Paulo compara o amor a outras coisas de sua épocaPaulo compara o amor a outras coisas de sua épocaPaulo compara o amor a outras coisas de sua épocaPaulo compara o amor a outras coisas de sua época    
Com a Eloquência = ainda que eu falasse a língua dos homens e dos 
anjos,  
Se não tiver amor serei como o bronze que soa ou como o címbalo 
que retine. 
Com o Dom da profecia = 
E conhecesse todos os mistérios e toda a Ciência = 
E ainda que tivesse toda a Fé, de tal maneira que transportasse monte, 
e se não tivesse amor, nada seria. 
Com a Caridade = E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para 
os pobres; 
E com o Sacrifício = E ainda que eu entregasse o meu próprio corpo 
para ser queimado, e se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 
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Paulo fala sobre os componentes do verdadeiro amorPaulo fala sobre os componentes do verdadeiro amorPaulo fala sobre os componentes do verdadeiro amorPaulo fala sobre os componentes do verdadeiro amor    
Paciência – O amor é paciente; 
Bondade – O amor é benigno; 
Generosidade – O amor não é invejoso; 
Humildade – O amor não trata com leviandade e nem se ensoberbece; 
Delicadeza – O amor não se porta com indecência; 
Entrega – O amor não procura seus próprios interesses; 
Tolerância – O amor não se irrita; 
Inocência – O amor não suspeita mal, não folga com a injustiça,      
mas regozija-se com a verdade. 
 
As principais características do amorAs principais características do amorAs principais características do amorAs principais características do amor    
Tudo sofre; 
Tudo crê; 
Tudo espera; 
Tudo suporta. 
 
Coisas passageirasCoisas passageirasCoisas passageirasCoisas passageiras    
As profecias serão aniquiladas; 
As línguas cessarão; 
A Ciência desaparecerá.  
O que é em parte será aniquilado. 
 
Coisas eternas que permanecemCoisas eternas que permanecemCoisas eternas que permanecemCoisas eternas que permanecem    
A Fé; 
A Esperança; 
E o Amor.  
Porém, o maior destes é o AMOR.  
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Lição Lição Lição Lição 33334444    
 
 
 

Dons do Espírito SantoDons do Espírito SantoDons do Espírito SantoDons do Espírito Santo    
 
O que é o dom do Espírito Santo – (Atos 2:38, Rom 12:6, I Cor.12:4) é a 
capacitação dada pelo Espírito Santo para o serviço cristão. 
Características dos Dons 
A diversidade – I Cor. 12:6 
O operador – O Cor. 12:6 
Os Ministérios – I Cor. 12:5     Efésios 4:11 
A utilidade. I Cor. 12:7 
A singularidade. I Cor. 12:11 
A finalidade. I Cor. 14:12. 
 
Classificação dos dons espirituais 
Dons revelados à Igreja em Corinto Cor. 12:4-11 
Dons da revelação 
Palavra da sabedoria; 
Palavra da ciência; 
Discernimento de espíritos. 
Dons vocais 
Línguas; 
Interpretação de línguas; 
Profecia. 
Dons de poder 
Fé; 
Cura; 
Operação de milagres. 
 
Dons revelados às Igrejas de Roma, Efésios e Corinto. 
Profecia – Rom 12:6 
Diaconia – Rom. 12:7 
Ensino – Rom. 12:7 
Exortação – Rom. 12:8 
Repartir – Rom. 12:8 
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Governar – Rom. 12:8 
Misericórdia – Rom. 12:8 
Evangelismo – Efésios 4:11 
Apostolado – I Cor. 12:38. 
 
 
Como sair da depressãoComo sair da depressãoComo sair da depressãoComo sair da depressão    
Exemplo bíblico de uma pessoa deprimida – Salmos 69 
O grau depressivo – “pois as águas entraram até a minha alma “. 
O nível – “atolei-me em profundo lamaçal “; 
As consequências – “onde a corrente me leva “; 
A tentativa de cura – “estou cansado de clamar “; 
O sintoma paranoico – “aqueles que procuram destruir-me “. 
 O que é depressão é um estado de abatimento físico, mental e 
emocional. 
 
Fatores Determinantes 
Fatores Orgânicos; 
Fatores Psíquicos; 
Fatores Ambientais; 
 
Tipos de Depressão 
Depressão Reativa – relacionada com fatores externos como 
fracassos, frustrações, desilusões, desencantos, perdas, ameaças etc. 
Depressão Endógena – relacionadas com causas internas somáticas; 
Depressão Existencial – sem causa aparente. 
 
Sintomas – Pranto oculto, cansaço inexplicável, irritação, insônia, 
amnésia, desânimo etc. 
Manifestações psicossomáticos – dores musculares, espasmos 
intestinais, voz trêmula, zumbido nos ouvidos, formigamento dos pés 
e das mãos, taquicardia, opressão torácica, dificuldade de deglutição, 
tendência suicida. 
 
Métodos de tratamento – Psicoterapia, Psicofarmacológico, 
Mecanismos de defesa, Terapia de apoio. 
 
Como sair da depressão: 
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Suscitar a capacidade de tolerar as tensões e dificuldades emocionais, 
aprendendo a inseri-las no contexto da vida cotidiana; 
Expressar integralmente a personalidade; 
Organizar a vida cotidiana, sabendo lidar com imprevistos que podem 
perturbar a ordem interior; 
Sintonizar o seu próprio comportamento com as diferentes exigências 
alheias; 
Manter sempre um permanente vínculo sócio afetivo, com pessoas de 
seu círculo de amizade, sempre obtendo feedback de seus problemas; 
Manter uma dieta alimentar saudável; 
Distribuir equitativamente no seu cotidiano as atividades de trabalho, 
lazer, exercícios físicos e repouso. 
Mantenha a autoestima, aprendendo a gostar de você mesmo; 
Converse positivamente com você mesmo; 
Saiba que Deus está ao seu lado e pronto a lhe ajudar. 
 
O espinho na Carne O espinho na Carne O espinho na Carne O espinho na Carne     
    
O mistério do Espinho na Carne do O mistério do Espinho na Carne do O mistério do Espinho na Carne do O mistério do Espinho na Carne do ApóstoloApóstoloApóstoloApóstolo    PauloPauloPauloPaulo    
II Cor. 12:7 II Cor. 12:7 II Cor. 12:7 II Cor. 12:7 – E para que não me exaltasse demais pela excelência das 
revelações, foi-me dado um “espinho na carneespinho na carneespinho na carneespinho na carne “, a saber, um um um um 
mensageiro do Diabo paramensageiro do Diabo paramensageiro do Diabo paramensageiro do Diabo para me esbofetear, a fim de que eu não me 
exalte demais. 
 
O estado de luta entre a carne e o espírito (O estado de luta entre a carne e o espírito (O estado de luta entre a carne e o espírito (O estado de luta entre a carne e o espírito (GálatasGálatasGálatasGálatas    5:17)5:17)5:17)5:17)    
Ambos se opõem mutuamente; 
São antagônicos como luz e trevas, Eros e Tanatos, Anjos e 
Demônios, biológico e cognitivo; 
 
Características bioquímicas dos impulsos da carneCaracterísticas bioquímicas dos impulsos da carneCaracterísticas bioquímicas dos impulsos da carneCaracterísticas bioquímicas dos impulsos da carne    
Um drive e a velocidade impulsiva de 300 k/hora que manipula a 
vontade; 
O homem como um arsenal bioquímico que se transforma em 
impulsividade movido por ações de hormônios de desejos e prazer; 
Um animal no cio passa dias e dias sem sentir fome; 
Uma pessoa excitada sexualmente perde o senso de pudor; 
Um homem faminto é capaz de saquear um supermercado; 
Um homem impulsionado por desejos de uso de drogas ou álcool é 
capaz de vender sua roupa do corpo e a própria alma. 
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A Classificação dos frutos da carne (A Classificação dos frutos da carne (A Classificação dos frutos da carne (A Classificação dos frutos da carne (GálatasGálatasGálatasGálatas    5:195:195:195:19----21)21)21)21)    
    
Descrição do ambiente de carnalidadeDescrição do ambiente de carnalidadeDescrição do ambiente de carnalidadeDescrição do ambiente de carnalidade    
Sodoma & Gomorra; 
Nero o Imperador e o homossexualismo com seus súditos; 
Calígula o Imperador e as orgias sexuais do império; 
O fenômeno das doenças sexualmente transmissíveis; 
O flagelo da aids 
O hedonismo e o culto ao corpo ou sensualismo; 
O carnaval como a festa da carne; 
A pornografia e as praias do nudismo; 
A dependência da masturbação obsessiva; 
A neurose das fantasias sexuais. 
 
Ilustração: Ilustração: Ilustração: Ilustração:     
A prostituição estudantil em Tóquio; 
O Diabo e a possessão do corpo. 
 
Nosso Corpo é foi Nosso Corpo é foi Nosso Corpo é foi Nosso Corpo é foi feito porfeito porfeito porfeito por    Deus para ser santificadoDeus para ser santificadoDeus para ser santificadoDeus para ser santificado    
I Cor. 6:9 I Cor. 6:9 I Cor. 6:9 I Cor. 6:9 –––– Ou não sabeis que o vosso Corpo é Templo do Espírito 
Santo? 
Rom. 12:1Rom. 12:1Rom. 12:1Rom. 12:1 Rogo-vos irmãos que apresenteis os vossos corpos em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. 
I Cor. 9:27I Cor. 9:27I Cor. 9:27I Cor. 9:27 Antes mesmo, subjugo o meu corpo e o reduzo à 
submissão; 
Mat. 5:29Mat. 5:29Mat. 5:29Mat. 5:29 Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, 
pois é melhor que se perca um de teus membros do que seja todo o 
teu corpo lançado no inferno; 
GálatasGálatasGálatasGálatas    5:165:165:165:16 Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da 
carne. 
 
Apelo:Apelo:Apelo:Apelo:    
Qual o espinho na carne que te atormenta? 
Subjugo os desejos carnais; 
Ofereço o meu corpo em consagração a Deus; 
Transformando o corpo em Templo do Espírito Santo; 
Renunciar algum vicio que desagrada a Deus; 
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Consagrar um “jejum “a Deus, à partir deste momento até amanhã ao 
meio dia, em sacrifício vivo ao Senhor, para a obtenção de uma 
benção desejada e esperada. 
 
 
 
A Síndrome da NeuroseA Síndrome da NeuroseA Síndrome da NeuroseA Síndrome da Neurose    
II Reis 9:30-37 
 
Jezabel, uma mulher Jezabel, uma mulher Jezabel, uma mulher Jezabel, uma mulher neuróticaneuróticaneuróticaneurótica    
Acabe, rei de Israel com reinado de 22 anos; 
Fez mal aos olhos de Deus; 
Casou-se com Jezabel, filha do rei dos Sidônios; 
Serviu a Baal, e perseguiu Elias e demais profetas de Deus; 
Seu triste fim. 
 
Conceito de NeuroseConceito de NeuroseConceito de NeuroseConceito de Neurose    
    
Origem da NeuroseOrigem da NeuroseOrigem da NeuroseOrigem da Neurose    
    
O InconsO InconsO InconsO Inconsciente recalcadociente recalcadociente recalcadociente recalcado    
    
Principais sintomasPrincipais sintomasPrincipais sintomasPrincipais sintomas    
Irritação, Compulsão dependente, Agressividade, Pessimismo, Mau 
Humor, Atos inconsequentes, Impessoalidade. 
 
CausasCausasCausasCausas    
Heranças Genéticas, traumas de infância, Motivações não resolvidas; 
Cerceamento da Liberdade, Ambientes Opressão, Pressão, Tensão, 
Ameaças; 
 
Tipos NeuróticosTipos NeuróticosTipos NeuróticosTipos Neuróticos    
Alcoólatra, Toxicômano, Maníaco Sexual, Maníaco Depressivo, Fóbico, 
Ansiolítico, Neurótico de Guerra, de Transito. 
 
TratamentoTratamentoTratamentoTratamento    
Psicotrópicos; 
Restauração espiritual. 
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As perturbações da menteAs perturbações da menteAs perturbações da menteAs perturbações da mente    
Romanos 12:2 Romanos 12:2 Romanos 12:2 Romanos 12:2 E não vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
 
Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo 
desertdesertdesertdesertoooo. (Mateus 4:1. (Mateus 4:1. (Mateus 4:1. (Mateus 4:1----11)11)11)11)    
Suas condições psicológicas específicas; 
Um lugar deserto e isolado; 
Os efeitos emocionais do isolamento e da solidão; 
Tinha jejuado por 40 dias; 
Teve fome; 
Sua mente estava afetada. 
 
O Poder da Mente (reportagem da revista Veja, edição O Poder da Mente (reportagem da revista Veja, edição O Poder da Mente (reportagem da revista Veja, edição O Poder da Mente (reportagem da revista Veja, edição 1.560 de 19 de 1.560 de 19 de 1.560 de 19 de 1.560 de 19 de 
agosto/98)agosto/98)agosto/98)agosto/98)    
Estudos recentes mostram que o cérebro melhora quando é muito 
exercitado; 
Aumentar atividades intelectuais aumenta a longevidade e evita 
doenças da velhice; 
Doenças degenerativas do cérebro como a poliomielite, o mal de 
Parkson, e Alzheimer; Ex-presidente Regan e o Papa João Paulo II. 
Os problemas da mente não tem idade e nem tem fronteira e nem 
classe social. O índice de analfabetismo no Amazonas por problemas 
de déficits cognitivos que afetam a aprendizagem. 
O caso de um amigo. Lonnie Doyle; 
O quadro de amnésia profunda da Raimunda em minha residência na 
noite de Sábado; 
Jesus sofreu pressão do Diabo num momento de vulnerabilidade de 
sua mente, afetado pelo esgotamento físico, mental e emocional. 
 
O Poder da mente (um instrumento O Poder da mente (um instrumento O Poder da mente (um instrumento O Poder da mente (um instrumento poderosíssimo que Deus nos deupoderosíssimo que Deus nos deupoderosíssimo que Deus nos deupoderosíssimo que Deus nos deu    
Para ler, escrever, pensar, conversar, criar, imaginar, produzir. 
 
A topografia da menteA topografia da menteA topografia da menteA topografia da mente    
Consciente, pré-consciente, inconsciente. 
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Ils. A história do maníaco do Parque. 
As perturbações da menteAs perturbações da menteAs perturbações da menteAs perturbações da mente    
Opressão; Ansiedade; Preocupações; Angústia; Depressão; Neurose 
compulsiva; Psicose; Esquizofrenia; Amnésia; 
 
A mente e o espaço vitalA mente e o espaço vitalA mente e o espaço vitalA mente e o espaço vital    
Tempo de perturbações;Tempo de perturbações;Tempo de perturbações;Tempo de perturbações;  
Um campo de força entre o bem e o mal; 
Eros e Tanathos; 
A Teoria da Libido Instintiva 
Os frutos da carne; 
Uma área que governa a vida; 
Luta pela posse da mente entre o Espírito Santo e o Diabo; 
As setas do Diabo e os dardos inflamados. 
    
Os maníacos que estão soltos; 
Mente que estão escravas do Diabo. 
Os suicidas; 
Os perturbados e os desnorteados que perderam o senso de direção e 
que não sabem administrar a própria vida; 
Pessoas que não possuem estrutura emocional para suportar as 
pressões da vida. 
 
 
A ação de Deus na mente humanaA ação de Deus na mente humanaA ação de Deus na mente humanaA ação de Deus na mente humana    
Intercede por nós... 
Que estabelecer um trono em nosso Ego; 
Repreendendo as obras do Diabo; 
“Sonda o meu coração... 
Libertando dos maus pensamentos... 
Um convite aos cansados e oprimidos, para receber alívio; 
Um convite a cura interior. 
Renovação do entendimento. Romanos 12:2 
A mente de Cristo. 
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Tempos Difíceis...Tempos Difíceis...Tempos Difíceis...Tempos Difíceis...    
    
II Timóteo 3: 1-7 
 
A antevisA antevisA antevisA antevisão profética do Apóstolo Paulo sobre a conduta humana nos ão profética do Apóstolo Paulo sobre a conduta humana nos ão profética do Apóstolo Paulo sobre a conduta humana nos ão profética do Apóstolo Paulo sobre a conduta humana nos 
últimos diasúltimos diasúltimos diasúltimos dias    
Uma nova tipologia diferentes personalidades 
Uma classificação típica das principais neuroses humanas; 
Define a hora presente como tempos difíceis. 
 
A concepção da natureza humana segunA concepção da natureza humana segunA concepção da natureza humana segunA concepção da natureza humana segundo as Ciências Modedo as Ciências Modedo as Ciências Modedo as Ciências Moderrrrnasnasnasnas    
O comportamentalismo; 
A psicanálise; 
A fenomenologia existencial. 
 
Uma nova classificação da personalidade humanaUma nova classificação da personalidade humanaUma nova classificação da personalidade humanaUma nova classificação da personalidade humana    
O massificado; 
O neurótico; 
O criativo. 
 
Tempos difíceis tendo o homem à procura de sTempos difíceis tendo o homem à procura de sTempos difíceis tendo o homem à procura de sTempos difíceis tendo o homem à procura de siiii    mesmomesmomesmomesmo    
A procura da auto compreensão 
A doença do século; 
 
Tempos difíceis com as transformações Tempos difíceis com as transformações Tempos difíceis com as transformações Tempos difíceis com as transformações socioeconômicassocioeconômicassocioeconômicassocioeconômicas        
As consequências dos problemas sócio demográficos 
A exclusão social; 
A marginalização; 
A cultura de pobreza; 
O abandono da classe baixa; 
 
Tempos difíceis com as mudançaTempos difíceis com as mudançaTempos difíceis com as mudançaTempos difíceis com as mudanças dos s dos s dos s dos princípiosprincípiosprincípiosprincípios    e quebras de e quebras de e quebras de e quebras de 
paradigmasparadigmasparadigmasparadigmas    
O decreto do fim do estado de direito 
A exploração e a injustiça social; 
A impunidade 
A permissividade gratuita 
A inversão dos valores. 
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Tempos difíceis com as transformações da ideologia políticaTempos difíceis com as transformações da ideologia políticaTempos difíceis com as transformações da ideologia políticaTempos difíceis com as transformações da ideologia política    
A queda do muro de Berlim; 
O esfacelamento da União Soviética; 
O fracasso do socialismo; 
A ascensão do capitalismo selvagem; 
O surgimento do Neoliberalismo Satânico que explora o homem e 
dignifica o capital e o mercantilismo, e a moeda; 
A campanha ante trabalhista. 
 
Tempos difíceis com a perda da dignidade humanaTempos difíceis com a perda da dignidade humanaTempos difíceis com a perda da dignidade humanaTempos difíceis com a perda da dignidade humana    
A perda do senso-do self 
A perda do senso do trágico; 
A perda da autoestima; 
O desmonte do Estado; 
O fortalecimento das oligarquias, e das elites 
A marginalização do homem trabalhador; 
O falso modernismo. 
 
A A A A Palavra de Deus anuncia novos temposPalavra de Deus anuncia novos temposPalavra de Deus anuncia novos temposPalavra de Deus anuncia novos tempos    
Predições de uma tão grande tribulação; 
O derramamento do Espírito Santo à toda carne; 
A verdadeira riqueza é espiritual; 
Um povo sôfrego que clama por justiça; 
Os dias são maus; 
O mundo jaz no maligno; 
9Maldito o homem que confia no outro homem. 
 
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
Tempos difíceis para os formandos em Direito; 
Um desafio para se promover a justiça; 
O desafio da ética e da defesa dos direitos humanos; 
A Lei de Deus é mais justa; 
Justiça para redimir o homem e dignifica-lo 
Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 
Que Deus abençoe a todos os formandos, para receberem inspiração 
para encarar esses tempos difíceis, serem mais do que vencedores. 
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Lição Lição Lição Lição 33335555    
 
 

Os gigantes da terra prometidaOs gigantes da terra prometidaOs gigantes da terra prometidaOs gigantes da terra prometida    
 
 
Números 13:32 = Assim perante os filhos de Israel infamaram a terra 
que haviam espiado dizendo:  A terra pela qual passamos para espia-
la é terra que devora os seus habitantes, e tudo o que vimos nela são 
homens gigantes de grande estatura. 
 
A perspectiva de Deus para A perspectiva de Deus para A perspectiva de Deus para A perspectiva de Deus para com o seu povo em 3 temposcom o seu povo em 3 temposcom o seu povo em 3 temposcom o seu povo em 3 tempos    
1.1.Deus tira o seu povo da escravidão; 
O povo caminha pelo deserto; 
A perspectiva da Terra Prometida. 
 
No caminho, Deus pede a Moisés que envie 12 homens para espiar a No caminho, Deus pede a Moisés que envie 12 homens para espiar a No caminho, Deus pede a Moisés que envie 12 homens para espiar a No caminho, Deus pede a Moisés que envie 12 homens para espiar a 
Terra PrometidaTerra PrometidaTerra PrometidaTerra Prometida    
2.1. Deus quer que conheçamos aquilo que Ele nos tem prometido; 
 
Deus tem providenciado o melhor para cada um de nósDeus tem providenciado o melhor para cada um de nósDeus tem providenciado o melhor para cada um de nósDeus tem providenciado o melhor para cada um de nós    
   3.1. Deus quer nos tirar de situações embaraçosas; 
Deus tem providenciado para nós um ambiente melhor em nosso lar, 
em nosso trabalho, em nossa Igreja, em nossa vida interior; 
 
MoiMoiMoiMoisés estabeleceu critérios sobre o que devia ser observadosés estabeleceu critérios sobre o que devia ser observadosés estabeleceu critérios sobre o que devia ser observadosés estabeleceu critérios sobre o que devia ser observado    
Se o povo era forte ou fraco; 
Se são muitos ou poucos; 
Se a terra é rica ou pobre. 
 
Tomai o fruto da terra como amostraTomai o fruto da terra como amostraTomai o fruto da terra como amostraTomai o fruto da terra como amostra    
Deus prova para conosco a sua divina providência; 
Um ramos com cacho de uvas. 
 
Quarenta dias espiando a terraQuarenta dias espiando a terraQuarenta dias espiando a terraQuarenta dias espiando a terra    
Pessoas que apenas contemplam o que Deus pode fazer; 
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Temos que tomar posse daquilo que Deus colocou à nossa 
disposição. 
 
Os gigantes da terra prometidaOs gigantes da terra prometidaOs gigantes da terra prometidaOs gigantes da terra prometida    
Gigantes que tinham nome e origem: Amalequitas, Jebuseus e 
Cananeus; 
Enormes barreiras para alcançarmos as bençãos; 
Gigantes que tem nomes: gigantes da família, gigantes no trabalho, na 
vida espiritual, na vida conjugal, na vida profissional. 
 
 
O Tempo e o TempoO Tempo e o TempoO Tempo e o TempoO Tempo e o Tempo    
    
Salmos 90:12 = Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que 
alcancemos corações sábios. 
 
O tempo O tempo O tempo O tempo ––––    é a contagem contínua de nossa existência. 
 
O tempo e seus elementosO tempo e seus elementosO tempo e seus elementosO tempo e seus elementos 
O tempo e suas dimensões do presente, passado e futuro; 
O tempo e a coerência de sua aplicabilidade. 
O tempo e a diversidade de seus conteúdos. (Tempo para tudo). 
 
Os vários componentes do tempoOs vários componentes do tempoOs vários componentes do tempoOs vários componentes do tempo    
O componente da afetividade; 
O componente emocional da angústia. 
O componente existencial da finitude. 
 
O tempo para DeusO tempo para DeusO tempo para DeusO tempo para Deus    
Salmos 90:4 Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem 
que passou e como a vigília da noite. 
 
A ética do tempoA ética do tempoA ética do tempoA ética do tempo    
A arte de administrar o tempo – Salmos 90:12 Ensina-nos a contar os 
nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. 
A preciosidade do tempo. 
Como utilizamos o nosso tempo em 1998? 
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A Teologia do TempoA Teologia do TempoA Teologia do TempoA Teologia do Tempo    
Os nossos dias são contados e limitados na face da terra; 
II Timóteo 3:1 Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis; 
Jesus previu tempos de grandes tribulações no final dos séculos. 
A promessa de estar conosco todos os dias até consumação dos 
séculos; 
A prometa de nos garantir a vida eterna, onde não haverá contagem 
de tempo. 
 
Orientação de Deus sobre a confrontação com o tempoOrientação de Deus sobre a confrontação com o tempoOrientação de Deus sobre a confrontação com o tempoOrientação de Deus sobre a confrontação com o tempo    
Há muitas pessoas presas ao passado; 
Há muitas pessoas que tem medo do futuro; 
Filipenses 3:13-14 Esquecendo-me das coisas que para traz ficam, 
prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. 
O tempo e o tempo. O velho homem e o novo homem; 
Um novo tempo, uma nova aliança, uma nova unção, novas 
experiências. 
II Cor. 5:17 Assim, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas 
velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. 
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Lição Lição Lição Lição 33336666    
 
 

Conselhos Bíblicos sobre o modo de Conselhos Bíblicos sobre o modo de Conselhos Bíblicos sobre o modo de Conselhos Bíblicos sobre o modo de 
andarandarandarandar    

    
Efésios 5: 15:16Efésios 5: 15:16Efésios 5: 15:16Efésios 5: 15:16 = Portanto, vede prudentemente como andais, não 
como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias 
são maus. 
 
Portanto, vede prudentemente como andaisPortanto, vede prudentemente como andaisPortanto, vede prudentemente como andaisPortanto, vede prudentemente como andais 
Pessoas que afirmam que ninguém deve se meter na nossa vida; 
Pessoas que pensam que não tem que prestar conta a ninguém de 
seus atos; 
Pessoas que andam por lugares estranhos; 
Pessoas que andam com atitudes esquisitas; 
Pessoas que andam aprontando na clandestinidade; 
Pessoas que andam comprometendo a sua vida espiritual; 
 
Não como nésciosNão como nésciosNão como nésciosNão como néscios    
No dicionário, néscio são pessoas ignorantes e estúpidas; 
Nas ciências comportamentais, néscio é o Incongruente, mal educado, 
inseguro, traiçoeiro, ardiloso, caluniador, insatisfeito com tudo, 
inconstante, volúvel, pessimista, destruidor, maledicente, cínico, o 
próprio neurótico. 
 
Como deveComo deveComo deveComo devemos andar ????mos andar ????mos andar ????mos andar ????    
Como sábios =Como sábios =Como sábios =Como sábios =  O sábio, segundo as ciências do comportamento, é o 
que tem domínio próprio, é tolerante, é paciente, é pacificador, é 
longânimo, é humilde, perseverante, e age com altruísmo, com 
otimismo, entusiasmo, criatividade, motivados, contentes, espalhando 
bondade, animando as pessoas, mantendo relação de ajuda, sendo 
longânimo, paciente, construtivo, desenvolve suas potencialidades, a 
sua tendência é sempre em direção ao crescimento, à socialização, à 
autonomia social e ao ajustamento individual e espiritual. 
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RemiRemiRemiRemindo o tempo =ndo o tempo =ndo o tempo =ndo o tempo =    planejando a vida, sendo seletivo, diretivo, 
priorizando coisas significativas, combatendo a ociosidade, 
eliminando coisas fúteis e supérfluas, usando o tempo em coisas que 
edificam, vivendo em oração, se dedicando à Igreja, falando do amor 
de Deus, usando o tempo em coisas edificantes. 
    
Porquanto os dias são mausPorquanto os dias são mausPorquanto os dias são mausPorquanto os dias são maus    
Vai mal a nossa economia; Vai mal a nossa vida financeira; Vai mal o 
nosso relacionamento; Vai mal as nossas amizades; Vai mal os 
nossos pensamentos; Vai mal a nossa vida espiritual; Vai mal a 
economia do Brasil; Vai mal a moeda brasileira. 
 
 
Efésios 5: 15:16Efésios 5: 15:16Efésios 5: 15:16Efésios 5: 15:16 = Portanto, vede prudentemente como andais, não 
como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias 
são maus. 
 
 
Tirai a pedra! Tirai a pedra! Tirai a pedra! Tirai a pedra!     
 
João 11:1-57 
 
 
Vitórias espetaculares de Jesus CristoVitórias espetaculares de Jesus CristoVitórias espetaculares de Jesus CristoVitórias espetaculares de Jesus Cristo    
Vitória sobre o pecado, vitória sobre o Diabo; vitória sobre a morte. 
João 11: 25,26 Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem 
crê em mim ainda que esteja morto viverá. E todo aquele que vive e 
crê em mim, nunca morrerá. 
 
O insondável mistério da morteO insondável mistério da morteO insondável mistério da morteO insondável mistério da morte    
Pessoas que viram a morte cara a cara; 
Pessoas que desfaleceram e passaram pelo túnel da morte; 
Pessoas que atravessaram um grande rio; 
Pessoas que andaram no vale da sombra da morte; 
Pessoas que estiveram do outro lado da vida; 
Pessoas que desfaleceram e acordaram enterrados num túmulo; 
A volta dos mortos vivos 
Pessoa que desfaleceu, sentiu o seu espírito deixando a matéria, que 
sobrevoou e viu o seu corpo corruptível cheio de impurezas; 
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Gosth, do outro lado da vida. 
Espírito de mortos que encarnam em videntes e voltam para trazer 
notícias sobre o que há do outro lado. 
 
A experiêA experiêA experiêA experiência da morte de Lázaroncia da morte de Lázaroncia da morte de Lázaroncia da morte de Lázaro    
Um jovem como os outros, com tantos planos de vida; 
Um crente que acreditava no poder de Deus; 
Teve a felicidade de conhecer e de se tornar amigo de Jesus Cristo; 
O tipo de sua enfermidade; 
Enfermidades de morte; 
Lázaro não queria morrer; 
Um pedido pela presença de Jesus. 
Nos momentos dramáticos quando a morte se aproximava, vendo que 
Jesus não chegara, entregou seu espírito a Deus (passou pelo mesmo 
túnel). 
Lázaro desfaleceu e passou pelo vale da sombra da morte. 
O velório; 
O cortejo; 
As lágrimas; 
O enterro. 
O dia seguinte e a tristeza. 
 
Ils. No dia seguinte da morte de minha mãe, de meu irmão Paulo, do 
Daniel. 
O luto na pequena cidade de Betânia. 
 
As expectativas da presença de Jesus Cristo em As expectativas da presença de Jesus Cristo em As expectativas da presença de Jesus Cristo em As expectativas da presença de Jesus Cristo em BetâniaBetâniaBetâniaBetânia, como , como , como , como 
esperança e consolo.esperança e consolo.esperança e consolo.esperança e consolo.    
    
    
Jesus Cristo, a esperança para coisas impossíveis. A ressurreição de Jesus Cristo, a esperança para coisas impossíveis. A ressurreição de Jesus Cristo, a esperança para coisas impossíveis. A ressurreição de Jesus Cristo, a esperança para coisas impossíveis. A ressurreição de 
Lázaro!Lázaro!Lázaro!Lázaro!    
    
Obstáculos para o milagre acontecerObstáculos para o milagre acontecerObstáculos para o milagre acontecerObstáculos para o milagre acontecer    
A incredulidade do povo de Betânia. 
A pedra do túmulo; 
As amarras que envolviam seu corpo mumificado; 
A própria morte que o prendia no além. 
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Obstáculos para que Deus opere milagres em nossas vidasObstáculos para que Deus opere milagres em nossas vidasObstáculos para que Deus opere milagres em nossas vidasObstáculos para que Deus opere milagres em nossas vidas    
A incredulidade – O Diabo cegou o entendimento dos incrédulos; 
Pedras de dificuldades, de rancores, de amarguras, de sentimentos de 
culpas, de recalques, de remorsos, de traumas, de ressentimentos, de 
conflitos não resolvidos, de ódio que estão aprisionando o 
inconsciente. 
Pecados, vícios, dependências, manias que representam amarras. O 
próprio diabo que amarrou o espírito. Manietado por casos diabólicos 
na vida. Cadeias e grilhões que aprisionam, como obras de macumba 
e de feitiçarias que foram feitos para amarrar e estagnar a vida. 
Vidas que são verdadeiros túmulos; 
Mortos em delitos e pecados. 
A ordem suprema de Jesus Cristo, que venceu o pecado, o Diabo e a 
própria morte: 
Tirai a pedra! 
Desamarrai! 
E vem para fora! 
 
A nova vida de LázaroA nova vida de LázaroA nova vida de LázaroA nova vida de Lázaro    
Virou atração em Betânia; 
Chamado para dar entrevista na televisão; 
Era abordado para dar autógrafos; 
Pode refazer seus planos e projetos de vida; 
Pode continuar no seu emprego; 
Pode concluir seu curso Universitário; 
Pode continuar o seu namoro, noivado e firmar seu casamento; 
Pode adotar novos critérios em sua vida; 
Valorizou muito mais às coisas espirituais. 
Passou a Ter uma nova vida em Cristo. 
 
É preciso que Jesus Cristo faça um milagre em sua vida.É preciso que Jesus Cristo faça um milagre em sua vida.É preciso que Jesus Cristo faça um milagre em sua vida.É preciso que Jesus Cristo faça um milagre em sua vida.    
Experiência deExperiência deExperiência deExperiência de    um novo nascimento em Cristo.um novo nascimento em Cristo.um novo nascimento em Cristo.um novo nascimento em Cristo.    
Reconheça que você está morto em seus pecados e delitos; 
Reconheça que você é um pecador; 
Reconheça que Jesus Cristo pode lhe dar uma nova vida; 
Reconheça que hoje mesmo o Espírito Santo pode lhe convencer e lhe 
tirar das amarras dos inimigos; 
Você pode retirar as pedras de amarguras da vida de escravidão. 
Vem para fora! Vem para vida! 
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Os dois Os dois Os dois Os dois cegoscegoscegoscegos    de Jericóde Jericóde Jericóde Jericó    
Mateus 20:29-34 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
Deus criou o homem para governar a terra; 
Criado para o louvor da glória de Deus: 
Criado para viver e integrado consigo e com o seu ambiente; 
O pecado trouxe ao homem desintegração e marginalização. 
O pecado cegou o entendimento do homem que passou a viver em 
trevas espirituais. 
 
A história de dois homens A história de dois homens A história de dois homens A história de dois homens cegoscegoscegoscegos    e marginalizadose marginalizadose marginalizadose marginalizados    
Viviam sentados à beira do caminho; 
Sem iniciativas para nada;  
Vendo as coisas aconteceram; 
Sem esperança deixam a vida passar; 
Não estão integrados no lar; 
Não estão integrados no trabalho; 
Não estão integrados institucionalmente na vida produtiva; 
Milhões de pessoas eremitas e indigentes debaixo de viadutos e na 
rua; 
A casta que vive na Índia. 
Marginalizados pela sua situação social; 
Marginalizados pela cultura de pobreza; 
Marginalizados pela falta de participação e de integração social; 
Marginalizados pelos problemas históricos estruturais da sociedade; 
Marginalizados pelo subdesenvolvimento pessoal. 
 
O clamor dos O clamor dos O clamor dos O clamor dos cegoscegoscegoscegos    
Precisavam de direção em suas vidas; 
Precisavam romper com um mundo de trevas e de dificuldades; 
Precisavam de um novo sentido existencial; 
Viviam sem expectativas de vida. 
 
A repreensão da MultidãoA repreensão da MultidãoA repreensão da MultidãoA repreensão da Multidão    
Como sempre, os homens nada tem a nos oferecer; 
Aquela multidão era o retrato da sociedade atual; 
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Que marginaliza; 
Que discrimina, que exclui 
Que só nos traz problemas; 
Que cobra, que exige, que é preconceituosa; 
Que nos tira a paz; 
O inferno são os outros. 
O povo mesmo não quer nada. 
    
 
O encontro de Deus com o homem marginalizadoO encontro de Deus com o homem marginalizadoO encontro de Deus com o homem marginalizadoO encontro de Deus com o homem marginalizado    
Veio para buscar e salvar o que se havia perdido; 
Veio para redimir o homem perdido; 
Veio para levantar os fracos que estão à beira do caminho; 
Vinde à mim todos vós que estais cansados à beira do caminho, e eu 
vos aliviarei; 
Veio para nos tirar das trevas para o mundo de sua maravilhosa luz; 
Veio para nos dar uma nova vida;  
 
 
A disposição de Deus para com o homem marginalA disposição de Deus para com o homem marginalA disposição de Deus para com o homem marginalA disposição de Deus para com o homem marginalizadoizadoizadoizado    
Que quereis que voz faça? 
Deus conhece as nossas áreas mais carentes; 
Deus conhece onde reside a nossa pobreza; 
Como homens marginalizados, apresentamos sete (7) áreas mais 
complicadas e que carecem da misericórdia de Deus.  
Saúde; 
Relacionamentos seguros; 
Finanças; 
Família; 
Ocupacionais. 
Afetivos; 
Espirituais. 
 
Aqueles dois homens Aqueles dois homens Aqueles dois homens Aqueles dois homens cegoscegoscegoscegos    de Jericó, não queriam de Jericó, não queriam de Jericó, não queriam de Jericó, não queriam esmolasesmolasesmolasesmolas    
Não queriam providências paliativas e imediatistas para as suas vidas; 
Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. 
Queriam soluções existenciais duradouras e seguras; 
Queriam Ter sentido de vida, para não viverem só para sí, mas para 
serem bençãos aos outros; 
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Queriam Ter autonomia para não depender dos outros; 
Queriam Ter segurança para viver de seu esforço e inciativa própria. 
Queriam firmeza e uma nova filosofia de vida; 
Queriam romper com um mundo limitado de trevas; 
Queriam uma nova perspectiva de vida, de luz, de portas abertas; 
Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em 
trevas, mas terá a luz da vida. 
 
Que qQue qQue qQue quereis que vos faça?uereis que vos faça?uereis que vos faça?uereis que vos faça?    
Me sinto marginalizado; 
Quero ser um canal de benção? 
Quero que me tires do ostracismo e da beira do caminho; 
Quero que me dê uma nova visão; 
Senhor, quero caminhar contigo. 
 
Bençãos, Maldições e CastigosBençãos, Maldições e CastigosBençãos, Maldições e CastigosBençãos, Maldições e Castigos    
Deuteronômio 27,28 
 
Por causa Por causa Por causa Por causa da queda do homem, o ser humano viverá permanentemente da queda do homem, o ser humano viverá permanentemente da queda do homem, o ser humano viverá permanentemente da queda do homem, o ser humano viverá permanentemente 
patrulhado e sob mediação de três (3) estados: de bençãos, maldições patrulhado e sob mediação de três (3) estados: de bençãos, maldições patrulhado e sob mediação de três (3) estados: de bençãos, maldições patrulhado e sob mediação de três (3) estados: de bençãos, maldições 
e castigos.e castigos.e castigos.e castigos.    
Não há posições de neutralidade neutralidade neutralidade neutralidade para a pessoa humana. 
Quem está em Cristoestá em Cristoestá em Cristoestá em Cristo está livre das maldições, pois nenhuma 
condenação há para quem está em Cristo Jesus, pois na Nova Aliança 
não estamos debaixo da maldição da Lei, mas sim debaixo da Graça. 
O Castigo O Castigo O Castigo O Castigo está reservado para os cristãos desobedientes, que não 
cumprem com a vontade de Deus, e por isso podem sofrer múltiplas 
provações. 
As maldições As maldições As maldições As maldições estão reservadas para aqueles que vivem sem Deus e 
sem salvação. 
    
Moisés, orientado por Deus, estabeleceu um padrão de conduta a Moisés, orientado por Deus, estabeleceu um padrão de conduta a Moisés, orientado por Deus, estabeleceu um padrão de conduta a Moisés, orientado por Deus, estabeleceu um padrão de conduta a 
serem cumpridas pelo povo, e quem descumprisse seria amaserem cumpridas pelo povo, e quem descumprisse seria amaserem cumpridas pelo povo, e quem descumprisse seria amaserem cumpridas pelo povo, e quem descumprisse seria amaldiçoado: ldiçoado: ldiçoado: ldiçoado: 
DeuteronômioDeuteronômioDeuteronômioDeuteronômio    cap. 27cap. 27cap. 27cap. 27    
As maldições que foram lançadas do monte Ebal. 
V15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura; 
V16. Maldito aquele que desprezar o pai ou a sua mãe; 
V17. Maldito aquele que arrancar o termo de seu próximo; 
V18. Maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho; 
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V19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro; 
V20. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai; 
V21. Maldito aquele que se deitar com qualquer animal; 
V22. Maldito aquele que se deitar com sua irmã; 
V23. Maldito aquele que se deitar com sua sogra; 
V24. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto; 
V25. Maldito aquele que tomar peita para matar a alguma pessoa 
inocente; 
V26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta Lei. 
 
PonderaçõPonderaçõPonderaçõPonderações sobre a praticidade da Lei de Deuses sobre a praticidade da Lei de Deuses sobre a praticidade da Lei de Deuses sobre a praticidade da Lei de Deus    
A finalidade da lei é para que o homem tenha um padrão de conduta a 
ser cumprida e que com isso não cometa pecado. 
A lei de Deus serve de parâmetro para as legislações jurídicas da 
sociedade; 
A Lei de Deus continua sendo válida; 
Jesus veio para cumprir as leis de Deus; 
Quem tem a Cristo como Senhor e Salvador, está livre das punições 
da lei, desde que mantenha uma vida de obediência a Cristo. 
Quem não é obediente está sujeito às mesmas punições rigorosas. 
 
As bençãos quAs bençãos quAs bençãos quAs bençãos que foram lançadas do monte Gerizim e foram lançadas do monte Gerizim e foram lançadas do monte Gerizim e foram lançadas do monte Gerizim ––––    DeuteronômioDeuteronômioDeuteronômioDeuteronômio    
cap. 28cap. 28cap. 28cap. 28    
As condições básicas – Deut. 28: 2 E todas essas bençãos virão a ti e 
te alcançarão, quando ouvires a voz de Deus. 
V3. Bendito serás tu na cidade; 
V4. Bendito é o fruto do teu ventre; 
V5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira; 
V6. Bendito será ao entrares e ao saíres; 
V7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantam contra ti, 
feridos diante de ti: por um caminho sairão contra ti, mas por sete 
caminhos fugirão diante de ti. 
 
V8. O Senhor mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros e 
em tudo o que puseres as mãos: e te abençoará na terra que te der o 
Senhor teu Deus. 
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V9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado 
quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares 
nos seus caminhos. 
 
V10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do 
Senhor, e terão temor de ti. 
 
V11. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre e no 
fruto dos teus animais, e no fruto de tua terra, sobre a terra que o 
Senhor jurou a teus pais te dar. 
 
V12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro nos céus, para dar chuva a 
tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e 
emprestar a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. 
 
V13. O Senhor te dará por cabeça e não por cauda, e só estarás por 
cima e não por debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do 
Senhor teu Deus que hoje tem ordeno, para os guardar e fazer. 
 
Os castigos por desobediência Os castigos por desobediência Os castigos por desobediência Os castigos por desobediência ––––    DeuteronômioDeuteronômioDeuteronômioDeuteronômio    28:1528:1528:1528:15----68.68.68.68.    
 
 
 
Uma coisa te falta!  Uma coisa te falta!  Uma coisa te falta!  Uma coisa te falta!     Marcos 10:17-22 
    
O mancebo de qualidade de encontro a JesusO mancebo de qualidade de encontro a JesusO mancebo de qualidade de encontro a JesusO mancebo de qualidade de encontro a Jesus    
Correu para ele; 
Se ajoelhou diante dele; 
 
Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?    
Um homem preocupado com questões profundas sobre a existência; 
Muito apego à vida; 
Preocupado com o seu futuro pós-morte.  Que farei?  Uma 
oportunidade sui-generis para se evangelizar? 
 
Jesus submete aquele homem a uma profissão de fé.Jesus submete aquele homem a uma profissão de fé.Jesus submete aquele homem a uma profissão de fé.Jesus submete aquele homem a uma profissão de fé.    
V19 Sabes os mandamentos: Não adulterarás; não matarás; não 
furtarás; não dirás falso testemunho; não defraudarás alguém; honra a 
teu pai e a tua mãe. 
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V20 Ele porém lhe respondendo disse: Mestre, tudo isso guardei desde 
a minha mocidade. 
 
V21 E Jesus olhando para ele lhe disse: UMA COISA TE V21 E Jesus olhando para ele lhe disse: UMA COISA TE V21 E Jesus olhando para ele lhe disse: UMA COISA TE V21 E Jesus olhando para ele lhe disse: UMA COISA TE FALTA!FALTA!FALTA!FALTA!    
Jesus conhece intimamente a nossa história de vida; 
 Nenhum homem é completo; 
Jesus reconhecia a vida daquele homem estava incompleta, e que 
havia uma falha; 
O interesse e a motivação daquele homem estava nos seus bens 
materiais, pois tinha muitas riquezas; 
A sua preocupação estava em ajuntar tesouros na terra, onde a traça 
e a ferrugem consomem; 
Jesus lhe disse: que não podemos servir a dois senhores. Não 
podemos servir a Deus e as riquezas; 
Jesus lhe disse: Escolhei hoje a quem sirvais. 
Aquele homem era um grande concentrador de rendas; 
Jesus ofereceu àquele homem a receita final para completar a sua 
performance espiritual. 
V21. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro 
nos céus; 
Para Jesus, é mais importante ajuntarmos galardões e tesouros nos 
céus do que na terra. 
V22 Mas ele pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía 
muitas propriedades. 
Jesus nos recomenda: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça 
e as demais coisas vos serão acrescentadas; 
Muitas pessoas vivem atormentadas porque tem a sua escala de 
valores invertida, estão muito preocupadas em manter seus bens 
materiais, e tem pavor de perde-las. 
Jesus em sua parábolas chama-os de loucos; 
Que gastam seus tempos juntando tesouros em seus celeiros; 
Esta noite te pedirão a tua alma. 
 
Uma coisa te faltaUma coisa te faltaUma coisa te faltaUma coisa te falta    
O paradoxo em que vivemos: apresentamos um grande elenco de 
potencialidades e também de fraquezas e de tantas carências. 
Nossas potencialidades são representadas por heranças que Deus 
nos deu, como inteligência, cultura, criatividade, capacidades 
inovadores, capacidades construtivas de aprendizagem, de 



 

112 de 250 
 
 

aperfeiçoamento, sentimentos artísticos e tantas outras 
potencialidades; 
Nossas fraquezas paradoxalmente representam o pessimismo, a 
mesquinhez, o egocentrismo, a agressividade, a arrogância, a vaidade, 
a megalomania, e os interesses pessoais. 
 
Ilustração:Ilustração:Ilustração:Ilustração:    
Billy Graham afirma que temos em nós há um vazio existencial, que 
nada pode preencher, pois esse vazio é do tamanho de Deus, e só o 
Espírito Santo pode preencher em nossa conversão. 
Entrevista com uma jovem suicida. 
Elvis Presley; Brigith Bardout.  Cazuza; Renato Russo. 
 
    
Homem vazio, mentes vaziasHomem vazio, mentes vaziasHomem vazio, mentes vaziasHomem vazio, mentes vazias    
Vazio, solidão e ansiedade, as doenças deste século; 
O homem moderno vive saturado de tudo; 
Não há mais novidade e nem o que se explorar na vida moderna; 
Perda gradual do senso do self; 
As conversas giram sempre em torno dos mesmos assuntos. 
 
Uma coisa te falta.Uma coisa te falta.Uma coisa te falta.Uma coisa te falta.    
O novo nascimento; 
O renovo de sua vida espiritual; 
Uma revisão em seus conceitos e valores; 
Um encontro com Jesus Cristo; 
Romper com o materialismo desgastante; 
Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. 
 
Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:        A novidade de vida em Cristo, um novo sentido existencial, 
uma nova filosofia de vida. 
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Os Dons EspirituaisOs Dons EspirituaisOs Dons EspirituaisOs Dons Espirituais    
    
Efésios 4:7,11,16. 
Capacitações humanas outorgadas por DeusCapacitações humanas outorgadas por DeusCapacitações humanas outorgadas por DeusCapacitações humanas outorgadas por Deus    
InteligênciaInteligênciaInteligênciaInteligência = capacidade natural para a solução de problemas na vida 
cotidiana. 
AprendizagemAprendizagemAprendizagemAprendizagem = processo de aquisição de conhecimentos através de 
experiências e que resulta na modificação de comportamento. 
 
Conceito de Dons EspirituaisConceito de Dons EspirituaisConceito de Dons EspirituaisConceito de Dons Espirituais    
Capacitação espiritual concedida pelo Espírito Santo para serem 
aplicadas no Reino de Deus    
    
 Classificação dos DonsClassificação dos DonsClassificação dos DonsClassificação dos Dons    
Dons naturaisDons naturaisDons naturaisDons naturais    ––––    Inatos, Adquiridos 
Dons SobrenaturaisDons SobrenaturaisDons SobrenaturaisDons Sobrenaturais - Imposição de mãos, Dons de Cura, Milagres, 
língua e Discernimento de Espírito, visão, revelação, profecia, sinais e 
maravilhas. 
Dons MinisteriaisDons MinisteriaisDons MinisteriaisDons Ministeriais -  Ensino, Palavra de Sabedoria, Palavra de 
Conhecimento, Evangelismo, Exortação.  Presidir, Governos, Pastor, 
Mestres, Contribuir, Misericórdia, Beneficência, Visitação, Sustento 
Ministerial, Hospitalidade,    
    
Finalidade dos Dons EspirituaisFinalidade dos Dons EspirituaisFinalidade dos Dons EspirituaisFinalidade dos Dons Espirituais    
Atuam como ferramentas específicas para o trabalho de Deus; com 
fins específicos para edificação e capacitação pessoal; e 
aperfeiçoamento da Igreja de Jesus Cristo.  
 
Quem deve receber os Dons Espirituais?Quem deve receber os Dons Espirituais?Quem deve receber os Dons Espirituais?Quem deve receber os Dons Espirituais?    
Todos os crentes convertidos em Jesus Cristo recebem virtudes do 
Espírito Santo; 
Quem é líder no trabalho de Deus deve pedir; 
Quem busca também encontra. 
 
Como devem ser Como devem ser Como devem ser Como devem ser usados os Dons Espirituais?usados os Dons Espirituais?usados os Dons Espirituais?usados os Dons Espirituais?    
Com sabedoria; 
Sem vaidade ou vanglória pessoal; 
Para ser instrumento de Deus na libertação dos cativos nas trevas; 
Como instrumento de edificação pessoal e da Igreja. 
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Maneiras de se trabalhar os dons espirituaisManeiras de se trabalhar os dons espirituaisManeiras de se trabalhar os dons espirituaisManeiras de se trabalhar os dons espirituais    
Os dons devem ser consagrados ao ministério da Igreja; 
Não devemos negligenciar os dons; 
Não devemos inibir a ação do Espírito Santo em nossas vidas; 
Uma vida pecaminosa é inimiga para o mover de Deus em nossas 
vidas; 
Quem não tem dons sobrenaturais, deve pedir incessantemente a 
Deus; 
Quem tem deve pedir uma unção poderosa; 
Os dons são retroalimentados com santidade e consagração a Deus. 
    
 
 
O DOM DA BENEFICIÊNCIAO DOM DA BENEFICIÊNCIAO DOM DA BENEFICIÊNCIAO DOM DA BENEFICIÊNCIA    
    
Esse foi o caráter da obra de CristoEsse foi o caráter da obra de CristoEsse foi o caráter da obra de CristoEsse foi o caráter da obra de Cristo    
Atos 10:38 Andou por toda a parte fazendo o bem. 
 
O propósito de seus sO propósito de seus sO propósito de seus sO propósito de seus seguidoreseguidoreseguidoreseguidores    
I João 2:6 Aquele que diz estar Nele, também deve andar como Ele 
andou. 
 
O valor espiritual da O valor espiritual da O valor espiritual da O valor espiritual da beneficênciabeneficênciabeneficênciabeneficência    
Mateus 25:40 Quando fizeres o bem a um destes pequeninos, lembre-
se que à mim próprio o fizeste. 
 
Sempre haverá pessoas pobres no mundo.Sempre haverá pessoas pobres no mundo.Sempre haverá pessoas pobres no mundo.Sempre haverá pessoas pobres no mundo.    
Mateus 26:11 Sempre tendes convosco os pobres. 
 
Servir aos pobres alivia as iniquidadesServir aos pobres alivia as iniquidadesServir aos pobres alivia as iniquidadesServir aos pobres alivia as iniquidades    
Daniel 4:27 Desfaze os teus pecados pela justiça e as suas 
iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. 
 
Deus se preocupa com os pobres e necessitadosDeus se preocupa com os pobres e necessitadosDeus se preocupa com os pobres e necessitadosDeus se preocupa com os pobres e necessitados    
Jeremias 22:16 Julgou a causa do aflito e do necessitado; então lhe 
sucedeu bem. Porventura não é isso conhecer-me? 
 
A verdadeira religião para Deus.A verdadeira religião para Deus.A verdadeira religião para Deus.A verdadeira religião para Deus.    
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Tiago 1:27 A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta: 
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da 
corrupção deste mundo. 
 
As promessas de Deus para quem ajuda aos pobres.As promessas de Deus para quem ajuda aos pobres.As promessas de Deus para quem ajuda aos pobres.As promessas de Deus para quem ajuda aos pobres.    
Provérbios 28:27 O que dá ao pobre não terá necessidade. 
 
Características de quem possui esse Dom.Características de quem possui esse Dom.Características de quem possui esse Dom.Características de quem possui esse Dom.    
É sempre motivado a repartir com pessoas necessitadas; 
É uma pessoa sempre disposta a ajudar. 
Sempre toma iniciativas de juntar recursos para promover a 
beneficência. 
Se preocupa sempre com os obreiros e seminaristas carentes; 
Fica triste quando outros crentes abastados se omitem de contribuir; 
Sente a responsabilidade de promover a obra de beneficência na 
Igreja; 
Ajuda evitando a publicidade; 
Tem pouco interesse a coisas materiais; 
Tem amor pela obra missionária; 
Se apresenta voluntariamente para ajudar aos necessitados. 
    
    
    
Nos lugares altos...Nos lugares altos...Nos lugares altos...Nos lugares altos...    
Mateus 5:1Mateus 5:1Mateus 5:1Mateus 5:1    = E Jesus vendo pois a multidão subiu ao monte. 
    
A preferência de Jesus pelos montesA preferência de Jesus pelos montesA preferência de Jesus pelos montesA preferência de Jesus pelos montes    
Subia os montes para orar; Subia os montes para meditar e 
contemplar o vale do sofrimento humano; 
Talvez se sentisse mais próximo de Deus o Seu Pai.  Talvez se 
sentisse mais perto dos céus; 
Talvez se distanciasse dos problemas humanos.  Jesus subiu ao 
monte para transfigurar-se; 
Foi no Monte que Ele proferiu um dos seus melhores sermões sobre 
preceitos da ética e dos costumes morais. Foi no Monte Calvário que 
Ele morreu na cruz. 
 
Nos lugares altos, o melhor lugarNos lugares altos, o melhor lugarNos lugares altos, o melhor lugarNos lugares altos, o melhor lugar    
Moisés subiu o Monte HorebeMonte HorebeMonte HorebeMonte Horebe para falar com Deus na sarça ardente; 
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Moisés subiu o Monte SinaiMonte SinaiMonte SinaiMonte Sinai para falar com Deus e receber os dez 
mandamentos; 
Após o dilúvio, a Arca de NoéArca de NoéArca de NoéArca de Noé repousou no pico do Monte Ararat.Monte Ararat.Monte Ararat.Monte Ararat.    
Na Antiga Grécia, o Olimpo era a morada dos deuses. 
    
Os montes nos passam algum significado espiritual e existencialOs montes nos passam algum significado espiritual e existencialOs montes nos passam algum significado espiritual e existencialOs montes nos passam algum significado espiritual e existencial    
Eles nos transmitem segurança – Os que confiam no Senhor são 
como o Monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para 
sempre. Salmos 125:1 
Eles nos representam confiança – Elevo os meus olhos para os 
montes; de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor 
que fez os céus e a terra. Salmos 121. 
Ilustração = Ilustração = Ilustração = Ilustração = O Monte Dedo de Deus, na estrada Rio-Petrópolis.    
 
Deus não quer que Deus não quer que Deus não quer que Deus não quer que ninguémninguémninguémninguém    ande porande porande porande por    baixobaixobaixobaixo    
Um mendigo que caiu num bueiro, e ficou preso numa galeria de 
esgotos de São Paulo e teve que suportar os ratos, fezes, baratas, 
aranhas, vermes e águas poluídas. 
Sempre se diz de uma pessoa que vai muito mal e que se encontra no 
fundo do poço; 
Sempre se diz que alguém tropeçou e caiu, e a queda do homem 
representa essa desgraça. 
A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. 
Há hoje tantas pessoas pra baixo e completamente decaídas; 
Um termo exotérico que se diz de “Baixo Astral “. 
Depressão é um estado emocional de completa decadência física, 
mental e emocional, e hoje milhões de pessoas vivem deprimidas; 
O Diabo veio para empurrar as pessoas para o abismo, e para enterra-
las no lamaçal do pecado e da degradação moral. 
 
Quem anda com Deus está seQuem anda com Deus está seQuem anda com Deus está seQuem anda com Deus está sempre por cimampre por cimampre por cimampre por cima    
É por isso que Jesus preferia os montes. 
Uma sublime promessa dos que esperam em Deus: 
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão subirão subirão subirão 
com asas como águias; com asas como águias; com asas como águias; com asas como águias; correrão e não se cansarão; andarão e não se 
fatigarão. Isaias 41:1Isaias 41:1Isaias 41:1Isaias 41:1    
A sua posição altaneira: Porque o Senhor altíssimo é tremendo.  
Salmos 47:2Salmos 47:2Salmos 47:2Salmos 47:2    
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Ilustração: A corsa que anda nos lugares altos.  O Uirapuru na copa 
das árvores.  .  .  .  A gaivota. 
    
Uma mensagem profética de Deus para os nossos diasUma mensagem profética de Deus para os nossos diasUma mensagem profética de Deus para os nossos diasUma mensagem profética de Deus para os nossos dias    
Isaias 2:2 Isaias 2:2 Isaias 2:2 Isaias 2:2 Nos últimos dias acontecerá que, o monte da casa do 
Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os 
outeiros, e para ele afluirão todos os povos. 
    
Jesus nos manda subirJesus nos manda subirJesus nos manda subirJesus nos manda subir    
Subiremos com Ele nas nuvens; 6,2.  O Senhor levanta os abatidos; 
Um alto refúgio para os oprimidos. 
Conclusão Conclusão Conclusão Conclusão ––––    
Deus quer te levantar do estado de depressão e desânimo. Vinde à 
mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu vos 
aliviarei. Tomai o meu jugo que é manso e suave. Aceite o convite de 
Jesus. 
Aceite-O como Senhor e salvador de sua vida. 
 
    
As crises do homem na virada do século!As crises do homem na virada do século!As crises do homem na virada do século!As crises do homem na virada do século!    
    
Romanos 12:2 
 
Introdução:Introdução:Introdução:Introdução:    
A conformação com o mundo; 
A conjuntura mundial. 
 
Os efeitos da GlobalizaçãoOs efeitos da GlobalizaçãoOs efeitos da GlobalizaçãoOs efeitos da Globalização    
Cultura; 
Educação; 
Comunicação; 
Política; 
Economia; 
Comportamento. 
 
As três (3) maiores crises do As três (3) maiores crises do As três (3) maiores crises do As três (3) maiores crises do homem na virada do século:homem na virada do século:homem na virada do século:homem na virada do século:    
A crise da Identidade; 
A crise da Integridade; 
A crise da Qualidade. 
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Os principais sintomas da criseOs principais sintomas da criseOs principais sintomas da criseOs principais sintomas da crise    
Pessimismo; 
Murmuração; 
Maledicência: 
Liberalismo; 
Hedonismo; 
Individualismo; 
Misticismo; 
Ceticismo; 
Neuroticismo. 
 
Definindo uDefinindo uDefinindo uDefinindo uma filosofia de vidama filosofia de vidama filosofia de vidama filosofia de vida    
Carisma e Caráter; 
Ter versus Ser; 
Material X Espiritual. 
Quantidade e Qualidade. 
Razão versus Emoção. 
Liberalismo x Conservadorismo. 
Convergência versus Divergência. 
 
Consultando os valores da Palavra de Deus para uma definição de Consultando os valores da Palavra de Deus para uma definição de Consultando os valores da Palavra de Deus para uma definição de Consultando os valores da Palavra de Deus para uma definição de vida.vida.vida.vida.    
Os dois fundamentos; Mat. 7: 24-27. 
Os dois caminhos; Mat. 7:13-14. 
O Culto Racional; Romanos 12:2 
O temor a Deus; Salmos 128. 
 
    
As tempestades da vidaAs tempestades da vidaAs tempestades da vidaAs tempestades da vida    
    
Marcos 4:35Marcos 4:35Marcos 4:35Marcos 4:35----41414141    
    
As experiências nossas de cada diaAs experiências nossas de cada diaAs experiências nossas de cada diaAs experiências nossas de cada dia    
Verso 35. E naquele dia... 
                 Sendo já tarde... 
                 Atravessaram o mar... 
                 Passaram para a outra banda. 
 
O cenárioO cenárioO cenárioO cenário    
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Atravessando o mar; 
Nuvens negras que ameaçavam com a presença de um temporal; 
Ondas altas e violentas; 
Ventos fortes que sacudiam o pequeno barco; 
Barco pequeno e frágil; 
Águas que entravam na água. 
O pavor que se apoderou dos discípulos; 
Jesus dormia na popa do barco. 
 
Enfrentando as tempestades na vidaEnfrentando as tempestades na vidaEnfrentando as tempestades na vidaEnfrentando as tempestades na vida    
No mundo tereis aflições; 
O Senhor não nos deu um espírito de covardia; 
Somos constantemente ameaçados por: 
Nuvens negras; 
Ventos contrários; 
Ondas violentas; 
Águas poluídas e salgadas que entram em nosso barco; 
Ameaças de naufrágios. 
Estamos assustados. 
 
Recursos imediatos para vencermos as tempestadesRecursos imediatos para vencermos as tempestadesRecursos imediatos para vencermos as tempestadesRecursos imediatos para vencermos as tempestades    
Todos esperamos pela intervenção de Deus para nos afastar dos 
perigos; 
Permitimos que Deus esteja adormecido em nossas experiências; 
Precisamos clamar pela presença viva de Jesus; 
Ele somente tem o poder para acalmar toda e qualquer tempestade; 
Deus tem o controle de todas as situações. 
 
A natureA natureA natureA natureza das tempestadesza das tempestadesza das tempestadesza das tempestades    
Tempestades de problemas sociais, familiares, afetivas, de 
enfermidades, de relacionamentos, e internas; 
 
Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:    
Clamando por salvação; 
Livramento dos perigos. 
 
 
 
A Educação Sexual no LarA Educação Sexual no LarA Educação Sexual no LarA Educação Sexual no Lar    
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Conceito de Educação SexualConceito de Educação SexualConceito de Educação SexualConceito de Educação Sexual    
Trata-se de um processo de orientação que visa o ajustamento 
individual sobre o comportamento sexual, conforme os padrões éticos 
previamente determinados pelo meio social. 
 
Dificuldades apresentadas para a educação sexual no larDificuldades apresentadas para a educação sexual no larDificuldades apresentadas para a educação sexual no larDificuldades apresentadas para a educação sexual no lar    
A falta de preparação dos pais; 
Os tabus que envolvem esse tema; 
 
ConsequênciasConsequênciasConsequênciasConsequências    que envolvem a falta da educação sexualque envolvem a falta da educação sexualque envolvem a falta da educação sexualque envolvem a falta da educação sexual    
A desinformação; 
A aquisição de falsos conceitos; 
A vulnerabilidade para os desvios sexuais. 
O perigo da aquisição das doenças sexualmente transmissíveis; 
Os perigos da gravidez precoce. 
 
Freud e a PsicossexualidadeFreud e a PsicossexualidadeFreud e a PsicossexualidadeFreud e a Psicossexualidade    
    
A cultura sexual de nossos diasA cultura sexual de nossos diasA cultura sexual de nossos diasA cultura sexual de nossos dias    
A permissividade; 
A licenciosidade dos costumes morais; 
A devassidão dos desvios sexuais; 
A influência dos veículos de comunicação. 
 
A posição bíblica sobre a conduta sexualA posição bíblica sobre a conduta sexualA posição bíblica sobre a conduta sexualA posição bíblica sobre a conduta sexual    
Contra o adultério. Êxodos 20:14 
Contra a prostituição. Atos 15:29 
Contra a sodomia. I Timóteo 1:10 
Contra a devassidão. Efésios 5:5 
O castigo. Apóc. 21:8 
 
Ilustrações: Ilustrações: Ilustrações: Ilustrações:     
Jesus e Maria Madalena; 
A carência física de Davi em sua velhice.  I Reis 1:1-2 
    
CompoCompoCompoComponentes da sexualidade que devemos compreendernentes da sexualidade que devemos compreendernentes da sexualidade que devemos compreendernentes da sexualidade que devemos compreender    
Componente físico; 
Componente fisiológico 
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Componente emocional; 
Componente moral; 
Componente motivacional; 
Componente Condutual; 
Componente educacional. 
 
Bases da Educação Sexual no lar = Provérbios 22:6Bases da Educação Sexual no lar = Provérbios 22:6Bases da Educação Sexual no lar = Provérbios 22:6Bases da Educação Sexual no lar = Provérbios 22:6    
Anatomia Genital; 
Higiene física; 
Menstruação; 
O fenômeno da puberdade; 
Prevenção contra Aids e Doenças Sexualmente transmissíveis; 
Prevenção contra o Homossexualismo; 
Os perigos da gravidez precoce; 
Ensinos sobre o Namoro; 
Os perigos da sedução sexual 
Os perigos da Neurose Sexual. 
Os pais como orientadores; 
O papel da Igreja. 
 
 
As três crises do homem na virada do século!As três crises do homem na virada do século!As três crises do homem na virada do século!As três crises do homem na virada do século!    
    
Romanos 12:2 
 
Introdução:Introdução:Introdução:Introdução:    
A conformação com o mundo; 
A conjuntura mundial. 
Globalização 
Neoliberalismo. 
 
Os efeitos da GlobalizaçãoOs efeitos da GlobalizaçãoOs efeitos da GlobalizaçãoOs efeitos da Globalização    
Cultura; 
Educação; 
Comunicação; 
Política; 
Economia; 
Comportamento. 
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As três (3) maiores crises do homem na virada do século:As três (3) maiores crises do homem na virada do século:As três (3) maiores crises do homem na virada do século:As três (3) maiores crises do homem na virada do século:    
A crise da Identidade; 
A crise da Integridade; 
A crise da Qualidade. 
 
Os principais sintomas da criseOs principais sintomas da criseOs principais sintomas da criseOs principais sintomas da crise    
Pessimismo; 
Murmuração; 
Maledicência: 
Liberalismo; 
Hedonismo; 
Individualismo; 
Misticismo; 
Ceticismo; 
Neuroticismo. 
 
Definindo uma filosofia de vidaDefinindo uma filosofia de vidaDefinindo uma filosofia de vidaDefinindo uma filosofia de vida    
Carisma e Caráter; 
Ter versus Ser; 
Material X Espiritual. 
Quantidade e Qualidade. 
Razão versus Emoção. 
Liberalismo x Conservadorismo. 
Convergência versus Divergência. 
 
O papel do assistente social na atual conjuntura.O papel do assistente social na atual conjuntura.O papel do assistente social na atual conjuntura.O papel do assistente social na atual conjuntura.    
Convicção vocacional de sua profissão. 
Ser criativo e adaptativo para superar a crise de conjuntura social. 
Intervir no processo educativo para conscientizar o homem de sua 
cidadania. 
Não permitir que a crise de conjuntura social apague suas aspirações 
e ideais de vida. 
 
Administrando as finanças do larAdministrando as finanças do larAdministrando as finanças do larAdministrando as finanças do lar    
 
 
Orientações bíblicas sobre o uso do dinheiroOrientações bíblicas sobre o uso do dinheiroOrientações bíblicas sobre o uso do dinheiroOrientações bíblicas sobre o uso do dinheiro    
Não emprestar com juro...........................Levíticos 25:35 
O dinheiro é resposta para tudo............... Eclesiastes 10:19 
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A sabedoria no uso................................... Isaias 5:2 
A raiz de todos os males......................... I Timóteo 3:10 
A compulsão neurótica............................. Eclesiastes 5:10 
O perigo das dívidas.................................Romanos 13:7-8 
A condição do devedor............................. Provérbios 22:7 
 
A patologia do gastadorA patologia do gastadorA patologia do gastadorA patologia do gastador    
Compulsão por compras; 
O descontrole das finanças; 
O que consome além de suas possibilidades; 
O traço do ganancioso; 
O pecado da vaidade. 
 
As As As As consequênciasconsequênciasconsequênciasconsequências    do descontrole financeirodo descontrole financeirodo descontrole financeirodo descontrole financeiro    
O perigo das dívidas; 
 A vergonha da inadimplência; 
A pressão das cobranças; 
O comprometimento do caráter; 
As cobranças judiciais; 
As perdas patrimoniais; 
Os problemas emocionais. 
 
As implicações da recessão econômica brasileiraAs implicações da recessão econômica brasileiraAs implicações da recessão econômica brasileiraAs implicações da recessão econômica brasileira    
O enxugamento das estatais; 
A diminuição do Estado; 
O encurtamento do mercado de trabalho; 
A falência empresarial; 
O desemprego; 
O arrocho salarial; 
Os cortes no orçamento familiar. 
 
Como se administrar as finanças do larComo se administrar as finanças do larComo se administrar as finanças do larComo se administrar as finanças do lar    
Elaborar um orçamento mensal;Elaborar um orçamento mensal;Elaborar um orçamento mensal;Elaborar um orçamento mensal;    
Definir as despesas de acordo com a receita;Definir as despesas de acordo com a receita;Definir as despesas de acordo com a receita;Definir as despesas de acordo com a receita;    
Colocar em primeiro lugar o que é essencial;Colocar em primeiro lugar o que é essencial;Colocar em primeiro lugar o que é essencial;Colocar em primeiro lugar o que é essencial;    
Colocar em último lugar as coisas supérfluas;Colocar em último lugar as coisas supérfluas;Colocar em último lugar as coisas supérfluas;Colocar em último lugar as coisas supérfluas;    
Seguir a orientação bíblica de por o DízSeguir a orientação bíblica de por o DízSeguir a orientação bíblica de por o DízSeguir a orientação bíblica de por o Dízimo em primazia;imo em primazia;imo em primazia;imo em primazia;    
Não fazer dívidas desnecessárias;Não fazer dívidas desnecessárias;Não fazer dívidas desnecessárias;Não fazer dívidas desnecessárias;    
Ter o controle de todas as despesas na ponta do lápis.Ter o controle de todas as despesas na ponta do lápis.Ter o controle de todas as despesas na ponta do lápis.Ter o controle de todas as despesas na ponta do lápis.    
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Orçamento das principais despesas do larOrçamento das principais despesas do larOrçamento das principais despesas do larOrçamento das principais despesas do lar    
Dízimo; 
Alimentação; 
Saúde; 
Educação; 
Indumentária; 
Móveis e Utensílios; 
Lazer; 
Imóveis; 
Poupança e Investimentos. 
 
 
 
Olhando para traz...Olhando para traz...Olhando para traz...Olhando para traz...    
Genesis 19:26Genesis 19:26Genesis 19:26Genesis 19:26    
 
1. A vida abundante de Abraão e Ló no Egito1. A vida abundante de Abraão e Ló no Egito1. A vida abundante de Abraão e Ló no Egito1. A vida abundante de Abraão e Ló no Egito    
Abrão era tio de Ló / Habitavam juntos no Egito/ Eram milionários/ 
ricamente abençoados por Deus. 
Possuíam ouro, prata, milhares de empregados, rebanhos, gados, e 
centenas de tendas; 
Habitam numa região do Egito que não comportava a imensidão de 
suas riquezas. 
Ambos saíram juntos para habitar em Negebe, na África. 
 
2. Abrão e Ló separam2. Abrão e Ló separam2. Abrão e Ló separam2. Abrão e Ló separam----sesesese    
Em Negebe começou a haver contenda entre seus empregados por 
causa de suas riquezas; 
Abrahão propôs uma separação geográfica, Abrahão iria com tudo o 
que tinha para Canaã/ 
Ló iria com tudo o que tinha para a riquíssima região da Planície do 
Jordão, onde estava Sodoma e Gomorra; 
A maledicência de Sodoma e GomorraA maledicência de Sodoma e GomorraA maledicência de Sodoma e GomorraA maledicência de Sodoma e Gomorra    
Genesis 13:13Genesis 13:13Genesis 13:13Genesis 13:13 Ora, os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e 
grandes pecadores contra o Senhor. 
BeraBeraBeraBera era Rei de Sodoma, e BirzaBirzaBirzaBirza era Rei de Gomorra/Ambos eram 
tiranos e corruptos; 
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Cobravam impostos altíssimos da população/ arrocho salarial/ 
Cidade dominada pela violência, prostituição, violência e criminalidade; 
Milhões de desempregados/ fome e miséria/ 
Ondas de assaltos e saques a supermercados/ 
Falência nas empresas e nas indústrias/ 
Adoravam a Baal e Exu CaveiraBaal e Exu CaveiraBaal e Exu CaveiraBaal e Exu Caveira/ Idolatria/ Sacrifício de vidas; 
As penitenciárias superlotadas/ corrupção no judiciário e legislativo; 
Homossexualismo, lesbianismo, aberrações sexuais, prostituição 
infantil, gangues e assaltos, estupros. / Cidade dominada por 
principados e potestades das trevas. 
 
Deus anuncia a Abraão a destruição de Deus anuncia a Abraão a destruição de Deus anuncia a Abraão a destruição de Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e GomorraSodoma e GomorraSodoma e GomorraSodoma e Gomorra    
Abraão negocia com DeusAbraão negocia com DeusAbraão negocia com DeusAbraão negocia com Deus porque sabia que Ló seu sobrinhoLó seu sobrinhoLó seu sobrinhoLó seu sobrinho estava 
com sua família em Sodoma e queria salva-lo da destruição. 
Se tiver 50 justosSe tiver 50 justosSe tiver 50 justosSe tiver 50 justos, palparias a cidade da destruição??? 
Deus decidiu que seria melhor retirar Ló com sua famíliaseria melhor retirar Ló com sua famíliaseria melhor retirar Ló com sua famíliaseria melhor retirar Ló com sua família, para destruir 
as duas cidades corrompidas. 
Dois (2) anjos são enviados a Sodoma e são hostilizados pela Dois (2) anjos são enviados a Sodoma e são hostilizados pela Dois (2) anjos são enviados a Sodoma e são hostilizados pela Dois (2) anjos são enviados a Sodoma e são hostilizados pela 
populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
Chegaram à noite e foram recepcionados por Ló na entrada da cidade; 
Queriam dormir na praça/Ló os convida para dormirem em sua 
residência; 
Estavam sendo observados por um grupo de homens maus de 
Sodoma; 
Entraram para dormir na casa de Ló que lhes ofereceu um jantar; 
A multidão cercou a casa para linchá-los ameaçando arrombar a 
porta; 
Ló oferece suas duas filhas virgens para ser sacrificada em troca dos 
dois anjos; 
Os anjos de Deus intervémOs anjos de Deus intervémOs anjos de Deus intervémOs anjos de Deus intervém e deixam as pessoas completamente 
cegas; 
 
A relutância de Ló e de seus familiaresA relutância de Ló e de seus familiaresA relutância de Ló e de seus familiaresA relutância de Ló e de seus familiares    
Os anjos induzem a Ló e sua família a deixarem a cidade porque 
corriam risco de vida; 
A ironia dos noivos das duas filhas de Ló; 
Ló tinha muitos bens e riquezas para deixar para traz; 
Os anjos praticamente tiraram na marra Ló, sua esposa e as duas 
filhas. 
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Os anjos ordenaram que deviam fugir para os montes sem olhar para 
traz; 
Ló relutou em ir temporariamente para a cidade de Zoar; 
Ló aceitou, mas os anjos lhe impôs a condição de que não podiam 
olhar para traz, sob pena de se transformarem numa estátua de sal. 
 
 
O que significava olhar para trazO que significava olhar para trazO que significava olhar para trazO que significava olhar para traz    
Apego aos bens materiais/ Comprometimento com uma vida 
pecaminosa/ O coração em ouros e riquezas. / Às vezes criamos 
raízes encrustadas em nossos interesses e prazeres; 
Construímos nossos impérios que se sobrepõem à vontade de Deus; 
Deus quer para nós um estilo de vida mais simples para os montes e 
cavernas; 
O coração de Ló era urbano, e queria fugir para a cidade de Zoar; 
A vontade permissiva de Deus 
 
O castigo da mulher de LóO castigo da mulher de LóO castigo da mulher de LóO castigo da mulher de Ló    
Genesis 19:6 E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada 
numa estátua de sal. 
Deus abomina a vaidade; 
Deus abomina o coração que está nas riquezas; 
Jesus e o mancebo de qualidade. 
 
O que significa fugir de Sodoma sem olhar para O que significa fugir de Sodoma sem olhar para O que significa fugir de Sodoma sem olhar para O que significa fugir de Sodoma sem olhar para trástrástrástrás    
Precisamos romper com o nosso passado pecaminoso; 
Precisamos romper com os nossos interesses nos bens materiais; 
Sem olhar para traz significa romper com nossos traumas, com 
nossas paranoias do passado; 
Temos que seguir na dispensação do Espírito Santo, no futuro que 
Deus tem nos preparado; 
Temos que ser obedientes as ordens do Senhor nosso Deus. 
Deus quer nos dar uma nova oportunidade; 
Um novo ambiente; um novo momento em nossa história de vida. 
 
    
    
A destruição de Sodoma e GomorraA destruição de Sodoma e GomorraA destruição de Sodoma e GomorraA destruição de Sodoma e Gomorra    



 

127 de 250 
 
 

Fogo e enxofre que caíram dos céus/Um poder destruidor mais 
poderoso que mísseis norte-americanos; 
Um poder de destruição do pecado, de principados e potestades mais 
poderoso do que uma bomba atômica/ Destruíram-se cassinos, casas 
de prostituições, palácios, impérios, congressos... 
Em poucos segundos a cidade virou ruínas. 
 
Ló e suas filhas Ló e suas filhas Ló e suas filhas Ló e suas filhas saíramsaíramsaíramsaíram    de cidade de Zoar e foram para os montesde cidade de Zoar e foram para os montesde cidade de Zoar e foram para os montesde cidade de Zoar e foram para os montes    
Ló e suas filhas finalmente atenderam a vontade de Deus, saíram de 
Zoar e foram habitar no agreste rural, morando em cavernas junto aos 
montes; 
Suas filhas não quiseram casar com homens incrédulos e profanos; 
Coabitaram com seu pai, e lhes nasceram Moabe e Ben-Ami, uma 
geração abençoada por Deus. 
 
Rompendo com o passado, sem olhar para Rompendo com o passado, sem olhar para Rompendo com o passado, sem olhar para Rompendo com o passado, sem olhar para trástrástrástrás    
O Senhor nos resgatou das trevas; 
A dimensão do velho homem e do novo homem em Cristo; 
O que significa nascer de novo... Jesus falou disso para Nicodemos; 
Esquecendo das coisas que para trás ficam prossigo para o alvo da 
soberana vocação em Cristo. 
Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, 
e eis que tudo se fez novo. 
O O O O cegocegocegocego    de Jericó e a velha capade Jericó e a velha capade Jericó e a velha capade Jericó e a velha capa... 
O Senhor quer queimar nossas mazelas e nos garantir um futuro 
melhor na vida eterna; 
NNNNão precisamos ficar em Zoar;ão precisamos ficar em Zoar;ão precisamos ficar em Zoar;ão precisamos ficar em Zoar;    
Ele quer constituir o seu povo, separado das maldades deste mundo. 
Um estilo de vida mais simples com apego aos valores espirituais. 
 
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
Apelo às pessoas que querem uma nova vida em Cristo Jesus. 
Pessoas que querem cura para os traumas do passado; 
Pessoas que querem romper com o velho homem; 
Pessoas que querem uma oportunidade de recomeço espiritual; 
Pessoas que querem livramento através do sangue de Jesus. 
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A Arte de compreender o seu A Arte de compreender o seu A Arte de compreender o seu A Arte de compreender o seu CônjugeCônjugeCônjugeCônjuge! ! ! !     
    
Casamento Casamento Casamento Casamento ––––    Vocação ouVocação ouVocação ouVocação ou    opção?opção?opção?opção?    
Fatores determinantes da escolha conjugalFatores determinantes da escolha conjugalFatores determinantes da escolha conjugalFatores determinantes da escolha conjugal    
Necessidades de companheirismo; 
Necessidade de segurança afetiva; 
Emancipação do lar; 
Carências biológicas; 
Dependência financeira. 
 
Influências na escolha da parceria conjugalInfluências na escolha da parceria conjugalInfluências na escolha da parceria conjugalInfluências na escolha da parceria conjugal    
Influências pessoais; 
Influências familiares; 
Direção de Deus; 
Influências malignas. 
 
Não existe casamento perfeitoNão existe casamento perfeitoNão existe casamento perfeitoNão existe casamento perfeito    
Todo casamento pode ser melhorado; 
O casamento é um processo contínuo em construção. 
 
Por que os casamentos fracassamPor que os casamentos fracassamPor que os casamentos fracassamPor 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. 
 
Tipos de Maridos NeuróticosTipos de Maridos NeuróticosTipos de Maridos NeuróticosTipos de Maridos Neuróticos    
Play Boy; 
Pão Duro; 
Agressivo; 
Alcóolatra; 
Irresponsável. 
 
Tipos de Esposas NeuróticasTipos de Esposas NeuróticasTipos de Esposas NeuróticasTipos de Esposas Neuróticas    
Hipocondríaca; 
Manipuladora; 
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Ciumenta-Dominadora; 
Complexo de Princesa; 
Complexo de Édipo; 
Insatisfeita; 
Gastronômica. 
 
A arte de compreender o seu cônjugeA arte de compreender o seu cônjugeA arte de compreender o seu cônjugeA arte de compreender o seu cônjuge    
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.  
 
 
Os perigos da quedaOs perigos da quedaOs perigos da quedaOs perigos da queda    
Apoc.2:5 Lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te, e pratica as 
primeiras obras, e se não brevemente virei a ti e removerei o teu 
candeeiro, se não te arrependeres. 
 
O medo da quedaO medo da quedaO medo da quedaO medo da queda    
A queda de Lúcifer e oA queda de Lúcifer e oA queda de Lúcifer e oA queda de Lúcifer e os anjos mauss anjos mauss anjos mauss anjos maus    
Isaias 14:12 Isaias 14:12 Isaias 14:12 Isaias 14:12 Como caíste do céu, oh estrela da manhã, filha da alva, 
como foste lançado por terra tu que derrubas as nações. 
A queda do homem e suas A queda do homem e suas A queda do homem e suas A queda do homem e suas consequênciasconsequênciasconsequênciasconsequências    
A Missão de Jesus Cristo em salvar e soerguer o homem.A Missão de Jesus Cristo em salvar e soerguer o homem.A Missão de Jesus Cristo em salvar e soerguer o homem.A Missão de Jesus Cristo em salvar e soerguer o homem.    
Homens de Deus que Homens de Deus que Homens de Deus que Homens de Deus que caíramcaíramcaíramcaíram    
Sansão/ Davi. 
Grandes líderes Grandes líderes Grandes líderes Grandes líderes contemporâneos que tem caído.contemporâneos que tem caído.contemporâneos que tem caído.contemporâneos que tem caído.    
Determinantes da QuedaDeterminantes da QuedaDeterminantes da QuedaDeterminantes da Queda    
Soberba/ Orgulho/ Vaidade/ Interesses Materiais/ Prazeres do 
mundo/ 
Tentações/ Provações. 
 
 
Consequências da QuedaConsequências da QuedaConsequências da QuedaConsequências da Queda    
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Genesis 3:9Genesis 3:9Genesis 3:9Genesis 3:9 Mas chamou ao Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: 
Onde estás? 
Distanciamento de Deus 
Distanciamento da Igreja; 
Afastado da comunhão. 
Ausente das bençãos do Senhor; 
Vulnerável aos ataques e setas do inimigo; 
Sujeito às maldições e aos castigos; 
Indiferença e frieza espiritual. 
Pessoas no fundo do poço. 
 
Prevenção da QuedaPrevenção da QuedaPrevenção da QuedaPrevenção da Queda    
Quem está em pé, cuidado para que não caia... 
O Diabo vosso adversário anda rugindo como leão, procurando 
alguém para tragar; 
Orai e vigiai! 
Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias 
maus. 
 
Se cairmos...Se cairmos...Se cairmos...Se cairmos...    
Se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o 
Justo. 
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos 
perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 
O Espírito Santo se aperfeiçoa em nossas fraquezas; 
O mesmo Espírito por nós intercede com gemidos inexprimíveis; 
Salmos 37:24 Ainda que caias tu não ficarás prostrado, pois o Senhor 
te segura as mãos; 
Salmos 91:7 Mil poderão cair ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu 
não serás atingido; 
Salmos 145:14 O Senhor sustém a todos que estão a cair, e levanta 
todos os que estão abatidos. 
 
 
Firmados em Deus pela FamíliaFirmados em Deus pela FamíliaFirmados em Deus pela FamíliaFirmados em Deus pela Família    
... e em ti serão benditas todas as famílias da terra (Genesis 12:3b). 
 
 
Deus abençoou a famíliaDeus abençoou a famíliaDeus abençoou a famíliaDeus abençoou a família 
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A benção do bom relacionamento - Genesis 2:18 Não é bom que o 
homem esteja só... 
A benção do companheirismo. Genesis 2:18 Far-lhe-ei uma 
companheira; 
A benção da idoneidade. Genesis 2:18 Que lhe seja idônea; 
A benção da unidade. Genesis 2:23 Essa é agora osso dos meus 
ossos e carne da minha carne; 
A benção da monogamia e da fidelidade. Mateus 19:6 Assim não mais 
serão dois mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não 
separe o homem. 
A benção da autonomia. Genesis 2:24 Portanto deixará o homem o 
seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma 
só carne. 
A benção da Santidade.  Hebreus 13:4 Venerado seja entre todos o 
matrimônio sem mácula. 
 A benção para a nossa posteridade. Genesis 12:3b e em tí serão 
benditas todas as famílias da terra. 
 
Ils.  Ils.  Ils.  Ils.  O tempo que desgasta o relacionamento conjugal. 
 
A ação diabólica contra a famíliaA ação diabólica contra a famíliaA ação diabólica contra a famíliaA ação diabólica contra a família    
João 10:10 O Diabo veio senão para matar, roubar e destruir. 
MatarMatarMatarMatar os sentimentos de amor entre os casais; 
RoubarRoubarRoubarRoubar a paz, a segurança e a tranquilidade dos lares. 
Destruir Destruir Destruir Destruir o relacionamento com o pecado da vaidade, egoísmo, 
agressividade, ciúme, ódio, ameaças, vinganças, infidelidade e 
separação. 
O Diabo como autor da disseminação O Diabo como autor da disseminação O Diabo como autor da disseminação O Diabo como autor da disseminação do mau relacionamento, da falta 
de companheirismo, da falta de idoneidade, da quebra da unidade 
familiar, da infidelidade, da perda da autonomia, das dissenções, 
impurezas, e das maldições hereditárias. 
 
Maldições hereditárias de ações diabólicas contra a famíliaMaldições hereditárias de ações diabólicas contra a famíliaMaldições hereditárias de ações diabólicas contra a famíliaMaldições hereditárias de ações diabólicas contra a família    
Heranças de doenças genéticas irreversíveis; 
Heranças de aberrações cromossômicas que mutilam; 
Heranças de deficiências mentais; 
Heranças de patologias incontroláveis 
A neurose do alcoolismo; 
A psicose sexual; 
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A psicose da conduta antissocial; 
A esquizofrenia da loucura 
Heranças de defeitos de caráter; 
Heranças de temperamentos hostis. 
Heranças de espíritos familiares (Levíticos 19:31 e 20:6) 
 
Predições proféticas sombrias para os últimos diasPredições proféticas sombrias para os últimos diasPredições proféticas sombrias para os últimos diasPredições proféticas sombrias para os últimos dias    
Nos últimos dias se confrontarão pais contra filhos e filhos contra 
pais; 
Mateus 24:10 E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-
ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 
O adultério; 
A infidelidade; 
O desrespeito entre pais e filhos; 
A perversidade de pais contra filhos; 
A fuga do lar e os menores abandonados; 
A inadaptação conjugal; 
A separação conjugal; 
A desagregação conjugal. 
O casamento entre pessoas do mesmo sexo. 
Mateus 24:12 E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos 
esfriará. 
O casamento como opção e um ato descartável. 
 
Orientação Orientação Orientação Orientação BíblicaBíblicaBíblicaBíblica    para os casaispara os casaispara os casaispara os casais    
Efésios 5:22 Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao 
Senhor. 
Efésios 5:25 Vós maridos, amai a vossas mulheres como também 
Cristo    amou a Igreja. 
 
Em Cristo serão benditas todas as famílias da terraEm Cristo serão benditas todas as famílias da terraEm Cristo serão benditas todas as famílias da terraEm Cristo serão benditas todas as famílias da terra    
Quebrando as maldições espirituais; 
Rompendo com as obras do inimigo na família; 
Repreendendo a ação diabólica que quer destruir a família; 
Herdando as bençãos de Abraão de prosperidade (tudo quanto fizer 
prosperará). 
Votos para se manter a unidade familiar; 
Una nova aliança de renovação de votos; 
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Novos propósitos como fez Josué:  "Porém eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor ". 
 
 
A posição de Jesus com relação à famíliaA posição de Jesus com relação à famíliaA posição de Jesus com relação à famíliaA posição de Jesus com relação à família    
O encontro com Zaqueu; 
O encontro com a mulher Samaritana; 
O milagre nas Bodas de Canaã; 
Curou a sogra de Pedro; 
Fez ressuscitar Lázaro, morto a 4 dias; 
 
A resposta de Paulo e Silas ao A resposta de Paulo e Silas ao A resposta de Paulo e Silas ao A resposta de Paulo e Silas ao carcereiro de Filiposcarcereiro de Filiposcarcereiro de Filiposcarcereiro de Filipos    
Que farei para herdar a vida eterna? Crê no Senhor Jesus Cristo e 
serás salvo, tu e a tua casa. 
 
 
Conclusão Conclusão Conclusão Conclusão  
A pressa e o interesse de Jesus em resolver seus problemas 
familiares, como no caso de Zaqueu; 
Ele pode resolver seus dilemas afetivos, como no caso de mulher 
samaritana; 
Deus pode fazer milagres em sua casa, como fez em Canaã da 
Galileia; 
Deus pode fazer curas de doenças irreversíveis, como fez com a sogra 
de Pedro; 
Deus pode resolver casos insolúveis e quase que perdidos, assim 
como ressuscitou Lázaro que estava morto e enterrado a quatro dias. 
 
 
Andando com Deus 
    
Genesis 5:24Genesis 5:24Genesis 5:24Genesis 5:24 Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque 
Deus o tomou para si. 
 
As condições de EnoqueAs condições de EnoqueAs condições de EnoqueAs condições de Enoque    
Viveu em meio a uma geração perversa. Genesis 6:5.    
Andou sob a direção divina;    
Tinha comunhão com Deus;    
Vivia em harmonia com Deus.    



 

134 de 250 
 
 

 
Andando dissolutamenteAndando dissolutamenteAndando dissolutamenteAndando dissolutamente 
Pelos maus caminhos; 
Em má companhia; 
Com o nosso egoísmo.    
Desgarrados...    
    
PassosPassosPassosPassos para andarmos com Deuspara andarmos com Deuspara andarmos com Deuspara andarmos com Deus 
Andando por féAndando por féAndando por féAndando por fé. . . .     
Efésios 2:8 Porque pela Graça sois    salvos mediante a fé... 
 
Andando segundo o Espírito.Andando segundo o Espírito.Andando segundo o Espírito.Andando segundo o Espírito.    
Romanos 8:1,4 Agora pois nenhuma condenação há para os que 
estão em Cristo Jesus. Que não andamos segundo a carne, mas 
segundo o espírito. 
 
Andando em luzAndando em luzAndando em luzAndando em luz    
I João 1:7 Se porém andarmos em luz, como ele está na luz, 
mantemos comunhão com uns com os outros, e o sangue de Jesus 
Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 
 
Andando em comunhão com Deus e uns com os outros.Andando em comunhão com Deus e uns com os outros.Andando em comunhão com Deus e uns com os outros.Andando em comunhão com Deus e uns com os outros.    
I João 1:7 Se porém andarmos em luz, como ele está na luz, 
mantemos comunhão com uns com os outros, e o sangue de Jesus 
Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 
Aspectos psicoterápicos da convivência familiar! 
 
Há tempo para tudo debaixo do sol. Eclesiastes cap. 3Há tempo para tudo debaixo do sol. Eclesiastes cap. 3Há tempo para tudo debaixo do sol. Eclesiastes cap. 3Há tempo para tudo debaixo do sol. Eclesiastes cap. 3    
    
Não há coisa melhor do que alegrarNão há coisa melhor do que alegrarNão há coisa melhor do que alegrarNão há coisa melhor do que alegrar----se o homem com as suas obse o homem com as suas obse o homem com as suas obse o homem com as suas obras. ras. ras. ras.     
Eclesiastes 3:22 
    
Recomendações de Jesus Cristo acerca da vida sedentária e Recomendações de Jesus Cristo acerca da vida sedentária e Recomendações de Jesus Cristo acerca da vida sedentária e Recomendações de Jesus Cristo acerca da vida sedentária e 
estressadaestressadaestressadaestressada....    
Mateus 6: 25Mateus 6: 25Mateus 6: 25Mateus 6: 25----32.32.32.32.    
    
Recomendações Bíblicas à terapia Recomendações Bíblicas à terapia Recomendações Bíblicas à terapia Recomendações Bíblicas à terapia familiarfamiliarfamiliarfamiliar    
Vida de paz em Cristo. João 16:33    
Ânimo para vencer o mundo. João 16:33    
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Vida de alegria e de louvor.        Salmos 100:2    
O coração alegre. Provérbios 22:10    
Não murmurar. I Cor. 10:10    
 
O O O O stressstressstressstress    em Famíliaem Famíliaem Famíliaem Família    
Sedentarismo; 
Desencontros; 
Isolamento; 
Luta pela sobrevivência; 
Escassez de diálogos; 
Concentração de atividades. 
 
Jogos psicoterápicos à FamíliaJogos psicoterápicos à FamíliaJogos psicoterápicos à FamíliaJogos psicoterápicos à Família    
Culto doméstico; 
Ao redor da mesa nas refeições. 
Viagem em família; 
Passeios em famílias; 
Entretenimento no lar; 
A relação de ajuda em visitas familiares; 
Telefonemas para manter contatos; 
Recreação em passeios; 
O restaurante; 
Distribuição de tarefas; 
Festas de aniversários; 
O diálogo franco no lar. 
Maldições e Bençãos no contexto familiar 
 
 
As maldições em As maldições em As maldições em As maldições em consequênciaconsequênciaconsequênciaconsequência    do pecadodo pecadodo pecadodo pecado    
Genesis 3: 16Genesis 3: 16Genesis 3: 16Genesis 3: 16 E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor de teu 
parto, e em dor darás a luz a teus filhos, e o teu desejo será para o teu 
marido, e ele te dominará. 
 
Genesis 3:17, 18Genesis 3:17, 18Genesis 3:17, 18Genesis 3:17, 18 E ao homem disse: Porquanto deste ouvido à voz de 
tua mulher e comeste da arvore da vida, 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. Do 
suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porquanto 
dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. 
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O castigo da dependência no relacionamento entre homem e mulher; 
A maldição sobre a terra; 
O trabalho como escravidão; 
O castigo das tribulações; 
A morte. 
 
Abrindo brechas e dando legalidade ao DiaboAbrindo brechas e dando legalidade ao DiaboAbrindo brechas e dando legalidade ao DiaboAbrindo brechas e dando legalidade ao Diabo    
Pais como autoridades espirituais diante dos filhos; 
Palavras que amaldiçoam os filhos; 
Práticas sexuais indevidas; 
Infidelidade entre os cônjuges; 
Inconsciente com recalques, rancores, mágoas e feridas abertas; 
Objetos estranhos e amaldiçoados, e consagrados a magia negra. 
Consultas ao ocultismo.  
 
A revisão de Deus com a benção à Abrahão A revisão de Deus com a benção à Abrahão A revisão de Deus com a benção à Abrahão A revisão de Deus com a benção à Abrahão     
As condições para resgatarmos as bençãos de Deus sobre a família 
A benção da fecundidade à Sara 
A prova de fé com o holocausto de Isaque. 
 
Bençãos à Bençãos à Bençãos à Bençãos à famíliafamíliafamíliafamília    através da Nova Aliança em Cristo Jesusatravés da Nova Aliança em Cristo Jesusatravés da Nova Aliança em Cristo Jesusatravés da Nova Aliança em Cristo Jesus 
A benção do bom relacionamento - Genesis 2:18 Não é bom que o 
homem esteja só... 
A benção do companheirismo. Genesis 2:18 Far-lhe-ei uma 
companheira; 
A benção da idoneidade. Genesis 2:18 Que lhe seja idônea; 
A benção da unidade. Genesis 2:23 Essa é agora osso dos meus 
ossos e carne da minha carne; 
A benção da monogamia e da fidelidade. Mateus 19:6 Assim não mais 
serão dois mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não 
separe o homem. 
A benção da autonomia. Genesis 2:24 Portanto deixará o homem o 
seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma 
só carne. 
A benção da Santidade.  Hebreus 13:4 Venerado seja entre todos o 
matrimônio sem mácula. 
A benção para a nossa posteridade. Genesis 12:3b e em tí serão 
benditas todas as famílias da      terra. 
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Quebrando as maldiçõesQuebrando as maldiçõesQuebrando as maldiçõesQuebrando as maldições    
Consagrando nossos filhos ao Senhor; 
Confessando nossas falhas como responsáveis pela nossa família; 
Liberando o perdão ao nosso cônjuge. 
Repreendendo as obras do inimigo; 
Fazendo uma nova aliança com o Senhor para salvarmos nossa 
família. 
    
    
As características do Homem ModernoAs características do Homem ModernoAs características do Homem ModernoAs características do Homem Moderno    
“... Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa 
semelhança...  
 
As potencialidades do homem à imagem de DeusAs potencialidades do homem à imagem de DeusAs potencialidades do homem à imagem de DeusAs potencialidades do homem à imagem de Deus    
Crescimento, socialização, autonomia e ajustamento. 
 
As As As As consequênciasconsequênciasconsequênciasconsequências    da queda do homemda queda do homemda queda do homemda queda do homem    
Demolição, conduta antissocial, dependência e desajuste. 
 
A etnia de DeusA etnia de DeusA etnia de DeusA etnia de Deus    
Homem natural, carnal e espiritual. 
 
Antropologia comportamentalAntropologia comportamentalAntropologia comportamentalAntropologia comportamental    
Homem massificado, homem neurótico, homem criativo. 
 
Konrad Lorenz e a Demolição do HomemKonrad Lorenz e a Demolição do HomemKonrad Lorenz e a Demolição do HomemKonrad Lorenz e a Demolição do Homem    
A dicotomia conflitual entre o corpo e a alma; 
A inversão dos valores; 
O mal estar da cultura permissiva; 
Falhas nos padrões comportamentais; 
O desnorteamento do espírito humano. 
 
Os oito (8) pecados mortais do homem civilizadoOs oito (8) pecados mortais do homem civilizadoOs oito (8) pecados mortais do homem civilizadoOs oito (8) pecados mortais do homem civilizado    
O superpovoamento do planeta; 
A devastação do espaço vital; 
A competição do homem consigo mesmo; 
A morte do calor humano; 
A decadência genética; 
A ruptura da tradição; 



 

138 de 250 
 
 

A doutrinação; 
As armas nucleares. 
 
Características do homem modernoCaracterísticas do homem modernoCaracterísticas do homem modernoCaracterísticas do homem moderno    
Inseguro; 
Frustrado; 
Massificado; 
Despolitizado; 
Agressivo; 
Compulsivo; 
Libidinoso; 
Deprimido. 
 
O projeto de Deus para a reconstrução do homem.O projeto de Deus para a reconstrução do homem.O projeto de Deus para a reconstrução do homem.O projeto de Deus para a reconstrução do homem.    
Deus quer levantar novos profetas; 
Deus quer usar dos homens, como Gideão, Sansão, José, Daniel e o 
apóstolo Paulo. 
Os privilégios da masculinidade – força, inteligência, criatividade, 
autonomia, liderança. 
 
Homens Batistas desmobilizadosHomens Batistas desmobilizadosHomens Batistas desmobilizadosHomens Batistas desmobilizados    
Exemplos dos sindicatos, da CUT, CGT, Força Sindical; 
Torcidas organizadas; 
O grupo Mulçumano Xiita; 
Bandeira de luta; 
A patologia do marasmo e do desânimo; 
Falta de apoio denominacional. 
O exemplo da União Feminina Missionária. 
 
A força da liderança MasculinaA força da liderança MasculinaA força da liderança MasculinaA força da liderança Masculina    
Os pais de famílias; 
O gerenciamento das finanças; 
Os grandes dizimistas; 
Chefes de Famílias; 
Deus tem usado os homens no decorrer da história. 
 
A necessidade da mobilização nas IgrejasA necessidade da mobilização nas IgrejasA necessidade da mobilização nas IgrejasA necessidade da mobilização nas Igrejas    
Apelo à organização; 
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Os desafios da hora presente que confrontam as instituições como a 
família e a Igreja; 
A força coercitiva dos homens para vencer os desafios. 
 
ApeloApeloApeloApelo    
Aos que desejam Ter uma vida reconstruída por Deus; 
Aos que desejam ser fortalecidos pelo Espírito Santo; 
Aos que desejam ser usados poderosamente por Deus em sua Família 
e na Igreja; 
Aos que dedicam suas vidas à obra de evangelização. 
 
 
Vai nessa força homem valente!Vai nessa força homem valente!Vai nessa força homem valente!Vai nessa força homem valente!    
 
JuízesJuízesJuízesJuízes1:11:11:11:1----24                                                                                                 24                                                                                                 24                                                                                                 24                                                                                                 
Pastor Thomé E. Tavares FilhoPastor Thomé E. Tavares FilhoPastor Thomé E. Tavares FilhoPastor Thomé E. Tavares Filho    
 
Tempo de crise para o povo de IsraelTempo de crise para o povo de IsraelTempo de crise para o povo de IsraelTempo de crise para o povo de Israel    
Era Era Era Era no ano de 1256 ACno ano de 1256 ACno ano de 1256 ACno ano de 1256 AC, o povo de Israel fizera o que era mal perante 
os olhos de Deus; 
O Senhor entregou a nação nas mãos dos MidianitasO Senhor entregou a nação nas mãos dos MidianitasO Senhor entregou a nação nas mãos dos MidianitasO Senhor entregou a nação nas mãos dos Midianitas por sete (7) anos; 
O povo de Israel fora perseguido por milhões de Midianitas, de O povo de Israel fora perseguido por milhões de Midianitas, de O povo de Israel fora perseguido por milhões de Midianitas, de O povo de Israel fora perseguido por milhões de Midianitas, de 
Amalequitas e dos filhos do Oriente;Amalequitas e dos filhos do Oriente;Amalequitas e dos filhos do Oriente;Amalequitas e dos filhos do Oriente;    
SuasSuasSuasSuas    casas e comércios eram saqueadascasas e comércios eram saqueadascasas e comércios eram saqueadascasas e comércios eram saqueadas, e roubavam suas 
mercadorias, seus rebanhos de gados, de ovelhas, de cabritos, os 
camelos, os cavalos, roubavam suas crianças, o seu ouro, sua prata, e 
pedras preciosas. 
Gradualmente a população de Israel ia empobrecendo,Gradualmente a população de Israel ia empobrecendo,Gradualmente a população de Israel ia empobrecendo,Gradualmente a população de Israel ia empobrecendo, e se 
considerava impotente para confrontar situação tão humilhante de 
opressão e de dominação. 
O Deus dos Midianitas, dos Amalequitas e dos Filhos do Oriente era o 
Principado dos Demônios chamado Baal.Principado dos Demônios chamado Baal.Principado dos Demônios chamado Baal.Principado dos Demônios chamado Baal.    
O povo de Israel começa a clamar para que Deus levantO povo de Israel começa a clamar para que Deus levantO povo de Israel começa a clamar para que Deus levantO povo de Israel começa a clamar para que Deus levante um líder e um líder e um líder e um líder 
corajosocorajosocorajosocorajoso para fazer libertar o povo da opressão. 
 
Deus levanta Gideão, um homem corajoso e valente para libertar IsraelDeus levanta Gideão, um homem corajoso e valente para libertar IsraelDeus levanta Gideão, um homem corajoso e valente para libertar IsraelDeus levanta Gideão, um homem corajoso e valente para libertar Israel    
Anúncio profético.V8,9Anúncio profético.V8,9Anúncio profético.V8,9Anúncio profético.V8,9    
Gideão era um jovem, filho de Gideão era um jovem, filho de Gideão era um jovem, filho de Gideão era um jovem, filho de JoásJoásJoásJoás, da tribo de , da tribo de , da tribo de , da tribo de ManassesManassesManassesManasses;;;;    
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Perfil do homem valente usado por DeusPerfil do homem valente usado por DeusPerfil do homem valente usado por DeusPerfil do homem valente usado por Deus    
É vaÉ vaÉ vaÉ valente e corajoso contra o inimigo.lente e corajoso contra o inimigo.lente e corajoso contra o inimigo.lente e corajoso contra o inimigo.    
É procurado e comissionado por Deus. É procurado e comissionado por Deus. É procurado e comissionado por Deus. É procurado e comissionado por Deus. V14 Vai nessa tua força homem 
valente e livra Israel da mão dos midianistas. V16 “Eu sou contigo, e tu 
ferirás os Midianitas, os Amalequitas e os Filhos do Oriente.    
Faz prova e tem intFaz prova e tem intFaz prova e tem intFaz prova e tem intimidade com Deus imidade com Deus imidade com Deus imidade com Deus ––––    V17. V17. V17. V17. DáDáDáDá----memememe    um sinal que és tu um sinal que és tu um sinal que és tu um sinal que és tu 
Senhor, que falas?Senhor, que falas?Senhor, que falas?Senhor, que falas? O anjo mandou Gideão preparar um almoço, e com 
o cajado tocou fogo. A prova da lã e o orvalho.A prova da lã e o orvalho.A prova da lã e o orvalho.A prova da lã e o orvalho.    
É questionador contra as forças do inferno no meio do povo de Deus. É questionador contra as forças do inferno no meio do povo de Deus. É questionador contra as forças do inferno no meio do povo de Deus. É questionador contra as forças do inferno no meio do povo de Deus. 
V6:13 Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio 
tudo isso? Porque o Senhor nos desamparou e nos entregou nas 
mãos dos midianitas? 
Uma pessoa humilde Uma pessoa humilde Uma pessoa humilde Uma pessoa humilde ––––    Era agricultor e    vvvvivia cuidando das plantações 
de trigo de seu pai Joás; V15 “A minha família é a mais pobre em 
Manasses, e eu o menor na casa de meu Pai”.  Mat. 5:3 Bem 
aventurado os humildes de espírito, pois deles é o Reino de Deus. 
Está disposto a detonar as obras do Diabo do seio de sua família. V25 Está disposto a detonar as obras do Diabo do seio de sua família. V25 Está disposto a detonar as obras do Diabo do seio de sua família. V25 Está disposto a detonar as obras do Diabo do seio de sua família. V25 
Naquela mesma noite lhe disse o Senhor. Toma um boi que pertence 
ao teu pai Joás, o segundo boi de sete anos e derriba o altar de Baal 
que é de teu pai Joás, e corta o poste ídolo que está junto ao altar.    
 
A preparaçãoA preparaçãoA preparaçãoA preparação    do exército de Deus para a grande batalhado exército de Deus para a grande batalhado exército de Deus para a grande batalhado exército de Deus para a grande batalha    
Gideão Gideão Gideão Gideão destróidestróidestróidestrói    o altar de Baal edificado no altar de seu pai.o altar de Baal edificado no altar de seu pai.o altar de Baal edificado no altar de seu pai.o altar de Baal edificado no altar de seu pai.    
Gideão passa a ser cassado e ameaçado de morte pelos idólatras de Gideão passa a ser cassado e ameaçado de morte pelos idólatras de Gideão passa a ser cassado e ameaçado de morte pelos idólatras de Gideão passa a ser cassado e ameaçado de morte pelos idólatras de 
Baal;Baal;Baal;Baal;    
Gideão convoca todo o povo de Deus para o desafio da grande 
batalha que ao todo são 32 mil contra mais de l milhão dos são 32 mil contra mais de l milhão dos são 32 mil contra mais de l milhão dos são 32 mil contra mais de l milhão dos 
midianistas; midianistas; midianistas; midianistas;     
Deus faz uma seleção e retira do seu povo os medrosos e tímidos.Deus faz uma seleção e retira do seu povo os medrosos e tímidos.Deus faz uma seleção e retira do seu povo os medrosos e tímidos.Deus faz uma seleção e retira do seu povo os medrosos e tímidos.    
JuízesJuízesJuízesJuízes    7:37:37:37:3 Quem for medroso e tímido volte, retire-se da região 
montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil.22 mil.22 mil.22 mil.    
Dos 10 mil restantesDos 10 mil restantesDos 10 mil restantesDos 10 mil restantes, a grande maioria eram tímidos e covardes, e e e e 
Deus afDeus afDeus afDeus afastou mais 9.700.astou mais 9.700.astou mais 9.700.astou mais 9.700.    
Restaram apenas 300 homens guerreiros, valentes, destemidos, Restaram apenas 300 homens guerreiros, valentes, destemidos, Restaram apenas 300 homens guerreiros, valentes, destemidos, Restaram apenas 300 homens guerreiros, valentes, destemidos, 
corajosos e atrevidoscorajosos e atrevidoscorajosos e atrevidoscorajosos e atrevidos para fazer frente às hostes infernais das trevas, 
para libertar o povo de Deus da opressão demoníaca de Baal, que 
usava os Midianitas, Amalequitas e os Filhos do Oriente para 
empobrecer a nação Israelita. 
Deus está separando os homens valentes para a batalha final.Deus está separando os homens valentes para a batalha final.Deus está separando os homens valentes para a batalha final.Deus está separando os homens valentes para a batalha final. 
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CANTO = Pelo Senhor, marchamos sim!CANTO = Pelo Senhor, marchamos sim!CANTO = Pelo Senhor, marchamos sim!CANTO = Pelo Senhor, marchamos sim!    
 
O Dia da vitóriaO Dia da vitóriaO Dia da vitóriaO Dia da vitória    
Gideão arregimenta os 300 homens, que tinham que ser valentes, 
corajosos, destemidos e decididos; 
Juízes 6: 34 Então o Espírito Santo revestiu a Gideão para a grande 
batalha. 
Então Gideão criou 3 grupos de 100 homens; 
A estratégia era de invadir o arraial do inimigo à meia noite, pegando 
eles todos dormindo; 
Precisamos invadir o inverno em meio às trevas para libertar os 
cativos, e derrotar Satanás. 
Cada homem guerreiro deveria levar nas mãos uma trombeta, e um 
cântaro vazio com uma rocha acessa. 
As nossas armas em Deus são: 
TrombetaTrombetaTrombetaTrombeta é nosso símbolo de anunciação do Evangelho de Jesus 
Cristo, e para o seu louvor; 
CântaroCântaroCântaroCântaro que é o símbolo da unção e do poder do Espírito Santo; 
Tocha Tocha Tocha Tocha acessaacessaacessaacessa que representa o nome de Jesus e a sua palavra, e a 
sua Igreja no mundo, que é o Nome de Jesus que está acima de todos 
os nomes, e poderoso para destruir principados e   principados. 
JuízesJuízesJuízesJuízes    7:187:187:187:18 Pelo Senhor e por Gideão. 
Com apenas 300 homensCom apenas 300 homensCom apenas 300 homensCom apenas 300 homens, Gideão colocou em fuga milhares e 
milhares do exército inimigo e matou os seus principais Príncipes 
JuízesJuízesJuízesJuízes    8:288:288:288:28 Nos dias de Gideão, o povo de Deus teve sossego por 40 
anos. 
 
Deus rejeita toda e qualquer conduta de timidez e de covardia por parte Deus rejeita toda e qualquer conduta de timidez e de covardia por parte Deus rejeita toda e qualquer conduta de timidez e de covardia por parte Deus rejeita toda e qualquer conduta de timidez e de covardia por parte 
de seus filhosde seus filhosde seus filhosde seus filhos    
II Timóteo 1:7II Timóteo 1:7II Timóteo 1:7II Timóteo 1:7 Porque Deus não nos deu o espírito de timidez e de 
covardia, mas de poder.  
 
Deus precisa de crentes valentes com poder e autoridade em nome de Deus precisa de crentes valentes com poder e autoridade em nome de Deus precisa de crentes valentes com poder e autoridade em nome de Deus precisa de crentes valentes com poder e autoridade em nome de 
Jesus e nJesus e nJesus e nJesus e na força do Espírito Santoa força do Espírito Santoa força do Espírito Santoa força do Espírito Santo    
Josué 1: 9 Josué 1: 9 Josué 1: 9 Josué 1: 9 Não te mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas e nem te 
espantes porque Eu o Senhor teu Deus sou contigo, por onde quer que 
andares. 
Marcos 16: 17, 18 Marcos 16: 17, 18 Marcos 16: 17, 18 Marcos 16: 17, 18 Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: 
em meu Nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, 
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pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem não lhes 
fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão 
curados. 
    
É preciso dar um “basta “nas investidas do Diabo contra as nossas É preciso dar um “basta “nas investidas do Diabo contra as nossas É preciso dar um “basta “nas investidas do Diabo contra as nossas É preciso dar um “basta “nas investidas do Diabo contra as nossas 
vidas e contra nossa vidas e contra nossa vidas e contra nossa vidas e contra nossa FamíliaFamíliaFamíliaFamília....    
 
Lições práticas desse episódioLições práticas desse episódioLições práticas desse episódioLições práticas desse episódio    
O Deus de Gideão é o nosso DeusO Deus de Gideão é o nosso DeusO Deus de Gideão é o nosso DeusO Deus de Gideão é o nosso Deus. Eu sou o mesmo ontem, hoje e 
eternamente. 
Vivemos dias de grandes afliçõesVivemos dias de grandes afliçõesVivemos dias de grandes afliçõesVivemos dias de grandes aflições. Jesus predisse: No mundo tereis 
aflições; 
O povo de Deus tem sido oprimido pelo Diabo e humilhado pelo Diabo. 
Os milhares de Os milhares de Os milhares de Os milhares de vítimasvítimasvítimasvítimas    no seio da Igreja;no seio da Igreja;no seio da Igreja;no seio da Igreja;    
Crentes e Líderes que foram feridos pelo inimigo.Crentes e Líderes que foram feridos pelo inimigo.Crentes e Líderes que foram feridos pelo inimigo.Crentes e Líderes que foram feridos pelo inimigo.    
A ação de Baal no passado que oprimia o povo de Deus, e a mesma de A ação de Baal no passado que oprimia o povo de Deus, e a mesma de A ação de Baal no passado que oprimia o povo de Deus, e a mesma de A ação de Baal no passado que oprimia o povo de Deus, e a mesma de 
Exu noExu noExu noExu nos dias de hoje;s dias de hoje;s dias de hoje;s dias de hoje;    
Deus quer levantar homens corajosos e valentes para libertarDeus quer levantar homens corajosos e valentes para libertarDeus quer levantar homens corajosos e valentes para libertarDeus quer levantar homens corajosos e valentes para libertar o seu 
povo, e para enfrentar as hostes infernais do maligno que oprime a 
nossa Pátria, levando milhões de brasileiros à perdição; 
A força do inimigo são como de milhões deA força do inimigo são como de milhões deA força do inimigo são como de milhões deA força do inimigo são como de milhões de gafanhotos, que vem para 
matar, roubar e destruir; 
Deus fará uma seleção do seu exército;Deus fará uma seleção do seu exército;Deus fará uma seleção do seu exército;Deus fará uma seleção do seu exército;    
Deus não pode contar com tímidos e medrosos;Deus não pode contar com tímidos e medrosos;Deus não pode contar com tímidos e medrosos;Deus não pode contar com tímidos e medrosos;    
Deus quer nos capacitar com a força, autoridade e a unção do Espírito 
Santo; 
A nossa arma em Deus é poderosíssima para desfazer e destruir as 
fortalezas de Principados e Potestades; 
Deus quer colocar em nossas mãos as suas armas poderosíssimas 
que são: 
TrombetaTrombetaTrombetaTrombeta é o símbolo da anunciação da Palavra de Deus através dos 
nossos lábios.    
CântaroCântaroCântaroCântaro que é o símbolo da unção do Espírito Santo; 
Tocha Tocha Tocha Tocha acessaacessaacessaacessa O poder de Deus em nossas vidas.  
    “... Vai nessa força homem valente!“... Vai nessa força homem valente!“... Vai nessa força homem valente!“... Vai nessa força homem valente!    
Apelo a quem deseja receber forças vindo do alto. Apelo a quem deseja receber forças vindo do alto. Apelo a quem deseja receber forças vindo do alto. Apelo a quem deseja receber forças vindo do alto.     
Apelo à quem deseja receber a unção e o Poder do Espírito Santo, como Apelo à quem deseja receber a unção e o Poder do Espírito Santo, como Apelo à quem deseja receber a unção e o Poder do Espírito Santo, como Apelo à quem deseja receber a unção e o Poder do Espírito Santo, como 
arma para vencer o iniarma para vencer o iniarma para vencer o iniarma para vencer o inimigo.migo.migo.migo.    
Levantar a mão direita e receba uma ESPADA para a luta.Levantar a mão direita e receba uma ESPADA para a luta.Levantar a mão direita e receba uma ESPADA para a luta.Levantar a mão direita e receba uma ESPADA para a luta.    
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Levantar a mão esquerda e receba um cântaro cheio de unção de Deus Levantar a mão esquerda e receba um cântaro cheio de unção de Deus Levantar a mão esquerda e receba um cântaro cheio de unção de Deus Levantar a mão esquerda e receba um cântaro cheio de unção de Deus 
em sua vida.em sua vida.em sua vida.em sua vida.    
 
 
 
O Capacete da Salvação O Capacete da Salvação O Capacete da Salvação O Capacete da Salvação     
Efésios 6:17    Tomai também o capacete da Salvação. 
 
 
As aflições previstas por Jesus As aflições previstas por Jesus As aflições previstas por Jesus As aflições previstas por Jesus CristoCristoCristoCristo    
No mundo tereis aflições... João 16:33 
 
A previsão bíblica da luta espiritual dos crentes A previsão bíblica da luta espiritual dos crentes A previsão bíblica da luta espiritual dos crentes A previsão bíblica da luta espiritual dos crentes     
Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra 
Principados e PotestadesPrincipados e PotestadesPrincipados e PotestadesPrincipados e Potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, 
contra as forças contra as forças contra as forças contra as forças espirituais da maldadeespirituais da maldadeespirituais da maldadeespirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 
6:12 
 
O oferecimento da Armadura de Deus para os crentesO oferecimento da Armadura de Deus para os crentesO oferecimento da Armadura de Deus para os crentesO oferecimento da Armadura de Deus para os crentes    
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar 
firmes contra as astutas ciladas do Diabo. Efésios 6:11. 
 
A fonte da nossa vitóriaA fonte da nossa vitóriaA fonte da nossa vitóriaA fonte da nossa vitória    
No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na Força do Seu 
poder. Efésios 6:10Efésios 6:10Efésios 6:10Efésios 6:10    
Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosíssimas 
em Deus para a demolição de fortalezas. II II II II CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    10:410:410:410:4    
 
A mente, a grande benção de Deus na vida do A mente, a grande benção de Deus na vida do A mente, a grande benção de Deus na vida do A mente, a grande benção de Deus na vida do homemhomemhomemhomem    
Fonte de nossa inteligência, aprendizagem, conhecimento, reflexão, 
tomada de decisões; 
Por onde o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do 
juízo. 
    
A mente como o principal alvo de A mente como o principal alvo de A mente como o principal alvo de A mente como o principal alvo de SatanásSatanásSatanásSatanás    
As setas para atingir alvos vulneráveis. 
II Cor.II Cor.II Cor.II Cor.    11:311:311:311:3 Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, 
receio também que assim sejam corrompidas as vossas mentes.corrompidas as vossas mentes.corrompidas as vossas mentes.corrompidas as vossas mentes.    
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Mentes corrompidas pelo DiaboMentes corrompidas pelo DiaboMentes corrompidas pelo DiaboMentes corrompidas pelo Diabo    
A tentação; A opressão; Os maus pensamentos; 
As patologias como depressão, neurose, esquizofrenia, obsessão, 
loucura, suicídio; 
Mentes que maquinam o mau. 
 
Jesus Cristo, o nosso capacete de proteçãoJesus Cristo, o nosso capacete de proteçãoJesus Cristo, o nosso capacete de proteçãoJesus Cristo, o nosso capacete de proteção    
O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo....    
Salmos 27:1Salmos 27:1Salmos 27:1Salmos 27:1 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. 
II Tessalonicenses 5:8,9 II Tessalonicenses 5:8,9 II Tessalonicenses 5:8,9 II Tessalonicenses 5:8,9 Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça 
da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. 
Hebreus 2:3Hebreus 2:3Hebreus 2:3Hebreus 2:3 Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande 
salvação? 
I Cor. 2:16I Cor. 2:16I Cor. 2:16I Cor. 2:16 Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa 
instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. 
GálatasGálatasGálatasGálatas    5:22,235:22,235:22,235:22,23 Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a 
longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o 
domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 
 
 
Vestindo o Capacete da SalvaçãoVestindo o Capacete da SalvaçãoVestindo o Capacete da SalvaçãoVestindo o Capacete da Salvação    
Repreendendo as obras do Inimigo em sua vida; 
Confessando os seus pecados e pedindo perdão a Deus; 
Suplicando a Jesus Cristo para ocupar o trono de sua mente; 
Pedindo ao Senhor anjos que acampe ao seu redor; 
Pedindo os frutos do Espírito Santo. 
Confessando Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador; 
Recebendo a Jesus como teu único e suficiente Salvador. 
 
Princípios para a OraçãoPrincípios para a OraçãoPrincípios para a OraçãoPrincípios para a Oração    
    
Motivos de oraçãoMotivos de oraçãoMotivos de oraçãoMotivos de oração    
Deus ordena que o crente ore – I Cron. 16:11 
A oração é o elo de ligação com Deus para recebermos o Seu poder e 
o cumprimento de suas promessas. 
    
Requisitos da OraçãoRequisitos da OraçãoRequisitos da OraçãoRequisitos da Oração    
Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína e Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína e Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína e Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína e 
verdadeiraverdadeiraverdadeiraverdadeira 
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 Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. 
(Marcos 11:24). 
Tudo é possível aquele que crê. (Marcos 9:23). 
Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteireza de fé.  (Hebreus 
10:22). 
 
 
A oração deve ser feita em O Nome de Jesus A oração deve ser feita em O Nome de Jesus A oração deve ser feita em O Nome de Jesus A oração deve ser feita em O Nome de Jesus     
Em tudo quanto pedirdes em Meu nome, eu o farei para que o Pai seja 
glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o 
farei. (João 14:13,14). 
 
 
Os pedidos de oração devem ser feitos segundo a perfeita vontade de Os pedidos de oração devem ser feitos segundo a perfeita vontade de Os pedidos de oração devem ser feitos segundo a perfeita vontade de Os pedidos de oração devem ser feitos segundo a perfeita vontade de 
DeusDeusDeusDeus    
E esta é a confiança que temos Nele, que se pedirmos alguma coisa 
segundo a sua vontade, Ele nos ouve. (I João 5:14). 
Seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. (Mateus 6:10). 
 
 
 
 
Quando orarmos devemos estar dentro da vontade de DeusQuando orarmos devemos estar dentro da vontade de DeusQuando orarmos devemos estar dentro da vontade de DeusQuando orarmos devemos estar dentro da vontade de Deus    
Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e as demais 
coisas vos serão acrescentadas. (Mateus 6:33). 
 
 
Precisamos ser perseverantesPrecisamos ser perseverantesPrecisamos ser perseverantesPrecisamos ser perseverantes    
Pedi e dar-se-vos-a, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. 
(Mateus 7:7) 
 
 
Princípios da OraçãoPrincípios da OraçãoPrincípios da OraçãoPrincípios da Oração    
Devemos louvar e adorar a Deus com sinceridade. (Romanos 15:11); 
Devemos confessar os nossos pecados. I João 1:9 
Devemos pedir de acordo com as nossas necessidades. (Tiago 4:2,3); 
Devemos interceder pelos outros.  
 
Os dardos inflamados do Os dardos inflamados do Os dardos inflamados do Os dardos inflamados do malignomalignomalignomaligno!!!!    
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... embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar 
todos    os dardos inflamados do maligno. (Efésios 6:16)os dardos inflamados do maligno. (Efésios 6:16)os dardos inflamados do maligno. (Efésios 6:16)os dardos inflamados do maligno. (Efésios 6:16)    
 
As bodas de prata do pastor Mark Bubeck As bodas de prata do pastor Mark Bubeck As bodas de prata do pastor Mark Bubeck As bodas de prata do pastor Mark Bubeck     
No edifício John Hancock em Chicago; Às margens do lago Michigan; 
o mais alto do mundo. 
A contemplação majestosa da silhueta dos altos edifícios de Chicago; 
De repente apareceram nuvens negras e o céu escureceu... 
Uma tempestade acompanhado por raios, trovões, rajadas de vento e 
relâmpagos assustadores; 
No local estavam protegidos por um escudo de espesso vidro, 
projetado para protegê-los contra qualquer furiosa tempestade ou 
ataque à bala ou tiroteio. 
 
Os dardos inflamados do inimigoOs dardos inflamados do inimigoOs dardos inflamados do inimigoOs dardos inflamados do inimigo    
Setas que voam; maus pensamentos; tristezas; opressões; agonia; 
pânico; desânimo; dor de cabeça; insegurança; mêdo; fobias; 
derrotismo; pessimismo; doenças; pensamentos de morte; suicídios; 
agressões; fardos e opressão; ataques. 
Missão diabólica, João 10:10João 10:10João 10:10João 10:10 O diabo vem senão para matar, roubar e 
destruir. 
 
O escudo como arma espiritualO escudo como arma espiritualO escudo como arma espiritualO escudo como arma espiritual    
Escudo do grego = thureos, proteção total; 
Salmos 5:12Salmos 5:12Salmos 5:12Salmos 5:12 Pois Tu Senhor abençoa o justo, e o cercas com a tua 
benevolência; 
Proteção em cima, em baixo, e aos lados; 
Salmos 91: 7Salmos 91: 7Salmos 91: 7Salmos 91: 7 Mil cairão ao teu lado, e dez mil a tua direita, mas tu não 
serás atingido. 
Uma proteção completa. 
 
 
 
Ilustração:Ilustração:Ilustração:Ilustração:    
O Museu do Centro Espacial em Huntsville, em Alabama;O Museu do Centro Espacial em Huntsville, em Alabama;O Museu do Centro Espacial em Huntsville, em Alabama;O Museu do Centro Espacial em Huntsville, em Alabama;    
As capsulas espaciais das pesquisas lunares em exposição; 
Preparadas por todos os lados contra a hostilidade da atmosfera 
terrestre; 



 

147 de 250 
 
 

A atmosfera hostil do reino de Satanás é por demais insuportável para 
sobrevivermos sem o escudo. 
Antes de ter permissão para tentar Jó, Satanás reclamou a Deus: 
“Acaso não o cercaste com sebe, a sua casa e a tudo quanto tem?  (Jó “Acaso não o cercaste com sebe, a sua casa e a tudo quanto tem?  (Jó “Acaso não o cercaste com sebe, a sua casa e a tudo quanto tem?  (Jó “Acaso não o cercaste com sebe, a sua casa e a tudo quanto tem?  (Jó 
1:10).1:10).1:10).1:10).    
Os principais alvoOs principais alvoOs principais alvoOs principais alvos dos dardos inflamados do inimigos dos dardos inflamados do inimigos dos dardos inflamados do inimigos dos dardos inflamados do inimigo    
O campo afetivo; sentimental; familiar; conjugal; financeira; 
profissional; sexual. 
 
A importância do escudoA importância do escudoA importância do escudoA importância do escudo    
O escudo usado pelo exército romano; 
As flechas e os dardos com matéria química inflamáveis, incendiárias 
e envenenadas; 
O escudo é importante para apagar os dardos inflamados do diabo;O escudo é importante para apagar os dardos inflamados do diabo;O escudo é importante para apagar os dardos inflamados do diabo;O escudo é importante para apagar os dardos inflamados do diabo;    
O escudo é importante pois nos possibilita a proteção total;O escudo é importante pois nos possibilita a proteção total;O escudo é importante pois nos possibilita a proteção total;O escudo é importante pois nos possibilita a proteção total;    
Os carros blindados e os coletes à prova de bala; 
O filho do arquimilionário Abílio Diniz, dono da rede de supermercados 
Pão de Açúcar. 
Provérbios 30:5Provérbios 30:5Provérbios 30:5Provérbios 30:5 “Toda palavra de Deus é pura; ele é escudo para os 
que nele confiam “. 
O escudo é importante para proporcionar ao crente confiança.O escudo é importante para proporcionar ao crente confiança.O escudo é importante para proporcionar ao crente confiança.O escudo é importante para proporcionar ao crente confiança.    
Crentes despidos e descobertos que são alvos dos dardos inflamados 
do maligno. 
 
    
O objetivo dO objetivo dO objetivo dO objetivo do Senhor com a luta espiritualo Senhor com a luta espiritualo Senhor com a luta espiritualo Senhor com a luta espiritual    
Jó foi atingido pelas setas malignas porque Deus permitiu; 
Eis que ele está em seu poder, mas poupaEis que ele está em seu poder, mas poupaEis que ele está em seu poder, mas poupaEis que ele está em seu poder, mas poupa----lhe a vida (Jó 2:6)lhe a vida (Jó 2:6)lhe a vida (Jó 2:6)lhe a vida (Jó 2:6)    
Deus tem o controle da batalha e quer que tiremos proveito positivo 
da luta; 
Quando o crente é perseguido e quando é alvo de Satanás, ele busca 
mais a Deus; 
Quando ele é atingido pelas setas, ele pode ser quebrantado e se 
tornar mais refinado, humilde e purificado. 
Deus jamais permite que a obra de Satanás ultrapasse o limite de 
nossa capacidade de suportar o mal. 
“Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias “Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias “Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias “Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias 
provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, 
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produz perseverança. Ora, a perseverança deve Ter ação completa, produz perseverança. Ora, a perseverança deve Ter ação completa, produz perseverança. Ora, a perseverança deve Ter ação completa, produz perseverança. Ora, a perseverança deve Ter ação completa, 
para que sejais perfeitos e íntegros, em nada dpara que sejais perfeitos e íntegros, em nada dpara que sejais perfeitos e íntegros, em nada dpara que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.  (Tiago 1:2eficientes.  (Tiago 1:2eficientes.  (Tiago 1:2eficientes.  (Tiago 1:2----4).4).4).4).    
“Nisso exultais embora no presente por breve tempo se necessário, 
sejais contristados por vários provações, para que o valor de vossa fé, 
uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, 
mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na 
revelação de Jesus Cristo” (I Pedro 1:6,7).(I Pedro 1:6,7).(I Pedro 1:6,7).(I Pedro 1:6,7).    
“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e 
não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo 
contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte 
que a possais suportar “.  (I I I I CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    10:1310:1310:1310:13).).).).    
 
Como Como Como Como devemos proceder durante os ataques do inimigodevemos proceder durante os ataques do inimigodevemos proceder durante os ataques do inimigodevemos proceder durante os ataques do inimigo    
Tomar posse da armadura de Deus, orando, jejuando, louvando a Deus 
em todo o tempo; 
Lembrando que maior é Deus que está em nós. 
Devemos permanecer concentrados em Deus e nunca em Satanás. 
Não podemos ficar tão cientes do poder de Satanás a ponto de estar 
sempre “lutando contra o diabo “em vez de estar servindo ao Senhor; 
Todos os problemas de Jó procediam diretamente das mãos de 
Satanás, no entanto os seus pensamentos, suas palavras e as suas 
esperanças concentravam-se sempre em Deus, e por fim obteve a 
vitória. 
 
O caráter mortal dos ataques de SatanásO caráter mortal dos ataques de SatanásO caráter mortal dos ataques de SatanásO caráter mortal dos ataques de Satanás    
João 10:10João 10:10João 10:10João 10:10 O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir; Vem 
para causar pânico e pavor; Vem para nos desviar a atenção de Deus e 
de sua Igreja; Vem como gafanhoto para acabar com a nossa 
economia e finanças; 
Vem para desequilibrar e desestruturar a nossa família.  Sua opressão 
causa medo, insegurança, depressão e agonia. 
    
    
    
Nos apropriando do Escudo da FéNos apropriando do Escudo da FéNos apropriando do Escudo da FéNos apropriando do Escudo da Fé    
Fé Fé Fé Fé não é nada mais do que o meio pelo qual o crente pode apropriar-
se do escudo. 
Deus Deus Deus Deus é o objeto da nossa fé. Deus é o nosso escudo.Deus é o nosso escudo.Deus é o nosso escudo.Deus é o nosso escudo.    
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O Escudo da Fé em pleno significado é a soberana onipresença de 
nosso Deus trino conosco;    
A promessa a AbrahãoA promessa a AbrahãoA promessa a AbrahãoA promessa a Abrahão: “Depois desses acontecimentos veio a palavra 
do Senhor a Abrahão numa visão, e disse: Não temas Abraão, eu sou o 
teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande” (Genesis 15:1).    
Por meio de Moisés, Deus disse a Israel.Por meio de Moisés, Deus disse a Israel.Por meio de Moisés, Deus disse a Israel.Por meio de Moisés, Deus disse a Israel.  “ Feliz es tu Israel! Quem é 
como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que 
te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás 
sobre os seus altos. (DeuteronômioDeuteronômioDeuteronômioDeuteronômio    33:29).33:29).33:29).33:29).    
Num dos cantos de ações de Graças, Davi cantou:Num dos cantos de ações de Graças, Davi cantou:Num dos cantos de ações de Graças, Davi cantou:Num dos cantos de ações de Graças, Davi cantou: “O Senhor é a minha 
rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo 
em quem eu me refúgio: o meu escudo, a força da minha salvação. 
Também me deste o escudo do teu salvamento e a tua clemência me 
engrandeceu. (II Samuel 22:2,3, 336).(II Samuel 22:2,3, 336).(II Samuel 22:2,3, 336).(II Samuel 22:2,3, 336).    
É um grande consolo sabermos que o nosso escudo de fé é o poder É um grande consolo sabermos que o nosso escudo de fé é o poder É um grande consolo sabermos que o nosso escudo de fé é o poder É um grande consolo sabermos que o nosso escudo de fé é o poder 
magnífico e a pessoa do próprio Senhomagnífico e a pessoa do próprio Senhomagnífico e a pessoa do próprio Senhomagnífico e a pessoa do próprio Senhor.r.r.r.    
 
Os anjos protetoresOs anjos protetoresOs anjos protetoresOs anjos protetores    
Os anjos desempenham um papel muito importante em escudar-nos 
Hebreus 1:14Hebreus 1:14Hebreus 1:14Hebreus 1:14 Não são todos eles espíritos ministradores enviados 
para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? 
Salmos 91:11Salmos 91:11Salmos 91:11Salmos 91:11 Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para 
que te guardem em todos os teus caminhos. 
Salmos 34:7Salmos 34:7Salmos 34:7Salmos 34:7 O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. 
Hebreus 13:2 Hebreus 13:2 Hebreus 13:2 Hebreus 13:2 Não negligenciais a hospitalidade, pois alguns 
praticando-a sem o saber acolheram anjos. 
    
O Sangue de CristoO Sangue de CristoO Sangue de CristoO Sangue de Cristo    
Apocalipse 12:11Apocalipse 12:11Apocalipse 12:11Apocalipse 12:11 Eles pois o venceram por causa do sangue do 
Cordeiro e por causa da Palavra do testemunho que deram, e mesmo 
em face da morte, não amaram a própria vida. 
Hebreus 2:14,15Hebreus 2:14,15Hebreus 2:14,15Hebreus 2:14,15 Visto pois que os filhos tem participação comum de 
carne e sangue, destes também ele, igualmente participou para que, 
por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o 
diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à 
escravidão por toda a vida “. 
 
Tomando posse e embraçando o Escudo dTomando posse e embraçando o Escudo dTomando posse e embraçando o Escudo dTomando posse e embraçando o Escudo da Féa Féa Féa Fé    
Amado pai celestial, pela fé aproprio-me da proteção do escudo da fé; 
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Conto com tua presença para envolver-me como uma capsula, 
oferece dando-me proteção total contra os dardos inflamados de 
Satanás; 
Ajuda-me a estar concentrado na tua presença e não nos dardos do 
inimigo; 
Em Nome de Jesus, reivindico a proteção dos santos anjos para que 
me guardem e me protejam dos ataques do reino de Satanás; 
Que esses anjos estejam presentes para frustrar a estratégia de 
Satanás de prejudicar a mim e à minha família; 
Aproprio-me da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e a 
mantenho contra as tentativas de aproximação do inimigo. 
Com gratidão e louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo, regozijo-me 
na Tua vitória. Amém! 
 
A unção na vida do crenteA unção na vida do crenteA unção na vida do crenteA unção na vida do crente    
    
Definição de “UnçãoDefinição de “UnçãoDefinição de “UnçãoDefinição de “Unção    ““““    
Consagração. Separar com um propósito santo. Ser aprovado. 
Designação de Deus.    
    
A unção no Velho TestamentoA unção no Velho TestamentoA unção no Velho TestamentoA unção no Velho Testamento    
O ingrediente do azeite da unçãoO ingrediente do azeite da unçãoO ingrediente do azeite da unçãoO ingrediente do azeite da unção    
ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    30:2230:2230:2230:22----25252525 Falou mais o Senhor a Moisés dizendo:  toma pois 
para ti das principais especiarias, quinhentos ciclos da mais pura 
mirramirramirramirra, de cássia, de cássia, de cássia, de cássia, e duzentos e cinqüenta ciclos de cabela cabela cabela cabela aromáticaaromáticaaromáticaaromática, e 
de cálamo aromáticocálamo aromáticocálamo aromáticocálamo aromático, e de azeite de oliveira de him. azeite de oliveira de him. azeite de oliveira de him. azeite de oliveira de him. E disto farás o 
azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do 
perfumista; e este será o azeite da santa unção. 
 
A unção para o cargo de profetaA unção para o cargo de profetaA unção para o cargo de profetaA unção para o cargo de profeta    
I Reis 19:15I Reis 19:15I Reis 19:15I Reis 19:15----16161616 Unção com óleo foi usada sobre Elizeu para colocá-lo 
no cargo de Profeta. 
Salmos 105:15 Não toqueis nos meus ungidos, nem maltratem os 
meus profetas. 
 
A unção para o cargo de SacerdoteA unção para o cargo de SacerdoteA unção para o cargo de SacerdoteA unção para o cargo de Sacerdote    
ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    30:3030:3030:3030:30 Também ungirás a Arão e seus filhos e os consagrarás 
para que me oficiem como sacerdotes. 
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A unção para o cargo de ReiA unção para o cargo de ReiA unção para o cargo de ReiA unção para o cargo de Rei    
I Samuel 16:13I Samuel 16:13I Samuel 16:13I Samuel 16:13 Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no 
meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do 
Senhor se apoderou de Davi. 
 
A unção no Novo TestamentoA unção no Novo TestamentoA unção no Novo TestamentoA unção no Novo Testamento    
A unção sobre JesusA unção sobre JesusA unção sobre JesusA unção sobre Jesus    
Lucas 1:35Lucas 1:35Lucas 1:35Lucas 1:35 Descerá sobre Ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te 
envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que há de nascer 
será chamado filho de Deus. 
Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo;    
Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo.    
Lucas 3: 21,22 Lucas 3: 21,22 Lucas 3: 21,22 Lucas 3: 21,22 Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus 
também batizado, e estando Ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito 
Santo desceu sobre Ele em forma corpórea como uma pomba; e 
ouviu-se do céu está voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me 
comprazo. 
Lucas 4:14 ELucas 4:14 ELucas 4:14 ELucas 4:14 Então Jesus no poder do Espírito Santo, regressou para a 
Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança; 
Lucas 4:18,19 O Lucas 4:18,19 O Lucas 4:18,19 O Lucas 4:18,19 O Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu 
para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos 
cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os 
oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. 
    
O batismo no Espírito Santo e em fogoO batismo no Espírito Santo e em fogoO batismo no Espírito Santo e em fogoO batismo no Espírito Santo e em fogo    
Lucas 3:16 Lucas 3:16 Lucas 3:16 Lucas 3:16 E respondeu João a todos dizendo: Eu na verdade vos 
batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de 
quem não sou digno de desatar a correia das alparcas; Ele vos Ele vos Ele vos Ele vos 
batizará no Espírito Santo e em fogo.batizará no Espírito Santo e em fogo.batizará no Espírito Santo e em fogo.batizará no Espírito Santo e em fogo.    
    
A unção na Nova AliançaA unção na Nova AliançaA unção na Nova AliançaA unção na Nova Aliança    
Na antiga aliança o povo não tinha acesso a unção com o Espírito 
Santo; 
A unção era um privilégio para Reis e Sacerdotes de Israel; 
A presença da glória de Deus no Templo, no Santo dos Santos; 
Somente o Sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos; 
Com a morte de Jesus Cristo no Calvário o véu do templo que 
separava o Santo dos Santos se rasgou de cima à baixo; 
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Na Nova Aliança com Jesus Cristo, as pessoas convertidas tem seu 
corpo transformado no Templo do Deus vivo; 
Na conversão somos batizados com o Espírito Santo e o Santo dos 
Santos está dentro de nós. 
 
 
A unção do Espírito Santo na vida dos crentesA unção do Espírito Santo na vida dos crentesA unção do Espírito Santo na vida dos crentesA unção do Espírito Santo na vida dos crentes    
João 14:16 João 14:16 João 14:16 João 14:16 E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, afim 
de que esteja sempre convosco; 
Efésios 4:11,12 Efésios 4:11,12 Efésios 4:11,12 Efésios 4:11,12 E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros 
para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e 
mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o 
desempenho do seu serviço, para a edificação do Corpo de Cristo. 
    
A unção na Nova AlianA unção na Nova AlianA unção na Nova AlianA unção na Nova Aliança como um Novo Nascimentoça como um Novo Nascimentoça como um Novo Nascimentoça como um Novo Nascimento    
João 3:5João 3:5João 3:5João 3:5----8 8 8 8 Respondeu Jesus: Em verdade te digo. Quem não nascer 
da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus. O que é 
nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não 
te admires de eu te dizer: Importa-vos nascer de novo. O vento sopra 
onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem nem para 
onde vai: assim é tudo o que é nascido do Espírito. 
 
 
 
A Nova Aliança em Cristo, uma Aliança melhorA Nova Aliança em Cristo, uma Aliança melhorA Nova Aliança em Cristo, uma Aliança melhorA Nova Aliança em Cristo, uma Aliança melhor    
 
 
As funções do crente na Nova AliançaAs funções do crente na Nova AliançaAs funções do crente na Nova AliançaAs funções do crente na Nova Aliança    
O crente recebe O crente recebe O crente recebe O crente recebe unção para ser Sacerdoteunção para ser Sacerdoteunção para ser Sacerdoteunção para ser Sacerdote    
Apocalipse 1:6Apocalipse 1:6Apocalipse 1:6Apocalipse 1:6 E vos constitui Reino e Sacerdotes para o seu Deus e 
Pai. A Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos; 
I Pedro 2: 5,9 I Pedro 2: 5,9 I Pedro 2: 5,9 I Pedro 2: 5,9 Também vos mesmos como pedras que vivem, sois 
edificados para serdes Sacerdócio Santo afim de oferecerdes 
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus 
Cristo. Vós porém 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;    
O ministério da intercessão.O ministério da intercessão.O ministério da intercessão.O ministério da intercessão.    
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O crente recebe unção para ser revestido de autoridade e poderO crente recebe unção para ser revestido de autoridade e poderO crente recebe unção para ser revestido de autoridade e poderO crente recebe unção para ser revestido de autoridade e poder    
Romanos 5:17 Romanos 5:17 Romanos 5:17 Romanos 5:17 Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a 
morte, muito mais os que recebem a abundancia da graça e o Dom da 
justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo;    
Atos 1:8 Atos 1:8 Atos 1:8 Atos 1:8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo;    
Lucas 4:49 Lucas 4:49 Lucas 4:49 Lucas 4:49 Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. 
Permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder.    
JoãJoãJoãJoão 14:12 o 14:12 o 14:12 o 14:12 Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu 
faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai.    
    
O crente recebe unção para atuar como ProfetaO crente recebe unção para atuar como ProfetaO crente recebe unção para atuar como ProfetaO crente recebe unção para atuar como Profeta    
Marcos 16:15Marcos 16:15Marcos 16:15Marcos 16:15----18 18 18 18 E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo; quem 
não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles 
que creem, em meu Nome expulsarão demônios, falarão novas 
línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem 
não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles 
ficarão curados.    
    
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
Convite aos que desejam receber a unção do Espírito Santo; 
É preciso crer no poder de Deus através de sua vida; 
Convite à quem deseja ser vaso para ser usado como instrumento de 
Deus; 
Convite a quem deseja receber o Espírito Santo pela primeira vez, se 
convertendo a Jesus Cristo; 
Convite a quem deseja que seu corpo seja templo do Espírito Santo. 
    
    
Os seis pecaOs seis pecaOs seis pecaOs seis pecados de Pedrodos de Pedrodos de Pedrodos de Pedro    
Apocalipse 2:5 
 
Seis, Seis, Seis, Seis, simbolicamentesimbolicamentesimbolicamentesimbolicamente    é o número da imperfeiçãoé o número da imperfeiçãoé o número da imperfeiçãoé o número da imperfeição    
666 é o número da Besta do Apocalipse; 
Temos que ser vigilantes sobre as práticas da imperfeição em nosso 
viver diário; 
O ideal de Deus em nossas vidas é que sejamos santos e perfeitos 
espiritualmente; 
Pedro, cometeu seis pecados contra a pessoa de Jesus Cristo. 
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Pedro foi escolhido para ser usado poderosamente pelo Espírito SantoPedro foi escolhido para ser usado poderosamente pelo Espírito SantoPedro foi escolhido para ser usado poderosamente pelo Espírito SantoPedro foi escolhido para ser usado poderosamente pelo Espírito Santo    
Mateus 16: 18Mateus 16: 18Mateus 16: 18Mateus 16: 18----19 19 19 19 Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta 
pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do Reino dos céus; e tudo 
o que ligares na terra também será ligado nos céus. E tudo o que 
desligares na terra também será desligado nos céus. 
 
Todo aquele que se dispõe a ser usado podeTodo aquele que se dispõe a ser usado podeTodo aquele que se dispõe a ser usado podeTodo aquele que se dispõe a ser usado poderosamente por Deus, é rosamente por Deus, é rosamente por Deus, é rosamente por Deus, é 
tentado pelo Diabotentado pelo Diabotentado pelo Diabotentado pelo Diabo    
    
Os Os Os Os seis pecados seis pecados seis pecados seis pecados contra Jesus Cristocontra Jesus Cristocontra Jesus Cristocontra Jesus Cristo    
O pecado da O pecado da O pecado da O pecado da AutoconfiançaAutoconfiançaAutoconfiançaAutoconfiança    
Lucas 22:31Lucas 22:31Lucas 22:31Lucas 22:31----34 34 34 34     
31. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como 
trigo; 32 mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu 
quando te converteres, fortaleça teus irmãos. 33 Respondeu-lhe 
Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para 
a morte. 34 Tornou-lhe Jesus: Digo-te Pedro que não cantará hoje o 
galo em que três vezes tenhas negado que me conheces. 
 
Deixou de orarDeixou de orarDeixou de orarDeixou de orar    
Mateus 26: 37Mateus 26: 37Mateus 26: 37Mateus 26: 37----41 41 41 41 E levando consigo a Pedro e os dois filhos de 
Zebedeu no Getsemane e começou a entristecer-se e angustiar-se. 
Então disse, a Minh’alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai 
comigo. E adiantando-se orou ao pai dizendo: Pai, se é possível passa 
de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu 
queres. E voltando para os discípulos os achou dormindo, e disse a 
Pedro: Assim nem uma hora pudeste vigiar e orar comigo? Vigiai e orai 
para que não entreis em tentação; porque o Espírito na verdade está 
pronto, mas a carne é fraca. 
    
    
    
Agiu por Agiu por Agiu por Agiu por contacontacontaconta    própriaprópriaprópriaprópria    
Lucas 22:50 Lucas 22:50 Lucas 22:50 Lucas 22:50 Então Pedro feriu o servo do Sumo-Sacerdote e cortou-lhe 
a orelha.  
GálatasGálatasGálatasGálatas    2:20 2:20 2:20 2:20 Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mas eu, mas 
Cristo vive em mim. 
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Seguiu de longeSeguiu de longeSeguiu de longeSeguiu de longe    
Lucas 22:54 Lucas 22:54 Lucas 22:54 Lucas 22:54 Então prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa 
do Sumo Sacerdote; e Pedro o seguia de longe. 
    
AssentouAssentouAssentouAssentou----se junto aos ímpiosse junto aos ímpiosse junto aos ímpiosse junto aos ímpios    
Lucas 22:55 Lucas 22:55 Lucas 22:55 Lucas 22:55 E tendo os ímpios feito uma fogueira no meio do pátio, 
assentando-se em roda, ajuntou-se Pedro entre eles. 
Salmos 1:1Salmos 1:1Salmos 1:1Salmos 1:1----2 2 2 2 Bem aventurado o homem que não anda segundo o 
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e 
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer 
na lei do Senhor, e na sua Lei medida de dia e de noite. 
    
Pedro negou a JesusPedro negou a JesusPedro negou a JesusPedro negou a Jesus    
Mateus 26: 69Mateus 26: 69Mateus 26: 69Mateus 26: 69----75 75 75 75 Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e 
aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estavas com Jesus 
o Galileu. Mas ele negou diante de todosMas ele negou diante de todosMas ele negou diante de todosMas ele negou diante de todos dizendo: não sei o que dizes. 
E saindo para o vestíbulo, outra vez a criada o viu e disse aos que ali 
estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou E ele negou E ele negou E ele negou 
outra vez e com juramento. outra vez e com juramento. outra vez e com juramento. outra vez e com juramento. E daí a pouco aproximaram-se todos os 
que ali estavam e disseram a Pedro: Certamente tu também és um 
deles pois a tua fala te denúncia. Então ele começou a praguejar, e a . Então ele começou a praguejar, e a . Então ele começou a praguejar, e a . Então ele começou a praguejar, e a 
jurar dizendojurar dizendojurar dizendojurar dizendo: Não conheço esse homem, e imediatamente o galo 
cantou.  
        
    
Deus chama ao arrependimento todos aqueles que Deus chama ao arrependimento todos aqueles que Deus chama ao arrependimento todos aqueles que Deus chama ao arrependimento todos aqueles que caíramcaíramcaíramcaíram    
Apocalipse 2:5Apocalipse 2:5Apocalipse 2:5Apocalipse 2:5 Lembra-te pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica 
as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu 
lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.  
 
A necessidade da “A necessidade da “A necessidade da “A necessidade da “vigilância “vigilância “vigilância “vigilância “para não cairmos em tentaçãopara não cairmos em tentaçãopara não cairmos em tentaçãopara não cairmos em tentação    
I I I I CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    10:1210:1210:1210:12 Aquele pois que estiver em pé, vigie para que não 
caia. 
 
O O O O inimigo de nossas almasinimigo de nossas almasinimigo de nossas almasinimigo de nossas almas    
I Pedro 5:8 I Pedro 5:8 I Pedro 5:8 I Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em 
derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. 
João 10:10 João 10:10 João 10:10 João 10:10 Porque o Diabo vem senão para matar, roubar e destruir. 
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Efésios 6:16 Efésios 6:16 Efésios 6:16 Efésios 6:16 tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis 
apagar todos os dardos inflamados do Maligno. 
 
 
A importância do arrependimento e da ConfissãoA importância do arrependimento e da ConfissãoA importância do arrependimento e da ConfissãoA importância do arrependimento e da Confissão    
O perdão de Deus. 
I João 1:9 I João 1:9 I João 1:9 I João 1:9     
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos 
purificar e nos perdoar de toda a injustiça. 
Os efeitos da catarse; 
Mateus 11Mateus 11Mateus 11Mateus 11----28,29,3028,29,3028,29,3028,29,30 Vinde à mim todos vós que estais cansados e 
oprimidos e eu vos aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de 
mim que sou mando e humilde de coração e achareis descanso para 
as vossas vidas. Porque o meu jugo e suave e o meu fardo é leve. 
A cura interior; 
A comunhão com Deus; 
O acesso às bençãos do Senhor. 
    
    
Nascer de novo...Nascer de novo...Nascer de novo...Nascer de novo...    
João 3:3 Na verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode 
ver o Reino de Deus. 
    
Os questionamentos existenciais de Os questionamentos existenciais de Os questionamentos existenciais de Os questionamentos existenciais de NicodemosNicodemosNicodemosNicodemos    
Um fariseu, príncipe dos judeus; 
Foi Ter de noite discretamente falar com Jesus; 
V2V2V2V2. Sabemos que mestre vindo de Deus; 
V3. V3. V3. V3. Se alguém não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus; 
V4. V4. V4. V4. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode 
porventura voltar ao ventre materno e nascer a Segunda vez? 
V5.V5.V5.V5. Respondeu Jesus: Quem não nascer da água e do Espírito não 
pode entrar no Reino de Deus. 
V6.V6.V6.V6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é 
espírito. 
V9.V9.V9.V9. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde 
vem e nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. 
    
UUUUm mundo de pessoas nascidas da carne, cansadas e saturadas da m mundo de pessoas nascidas da carne, cansadas e saturadas da m mundo de pessoas nascidas da carne, cansadas e saturadas da m mundo de pessoas nascidas da carne, cansadas e saturadas da 
vidavidavidavida    
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Eclesiastes 1:14 Eclesiastes 1:14 Eclesiastes 1:14 Eclesiastes 1:14 – Atentei para as obras que se fazem debaixo do sol, 
e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. 
 
As muitas feridas da carneAs muitas feridas da carneAs muitas feridas da carneAs muitas feridas da carne    
O complexo de rejeição; O próprio nome; A condição social; A 
condição física; A precariedade de nossa saúde; A nossa baixa 
escolaridade; O sentimento de inferioridade.  Os recalques no 
inconsciente: frustrações, sonhos não realizados; humilhações; 
Sentimentos de pobreza, de marginalização, falta de participação, 
exclusão social; Fracassos profissionais, fracassos no casamento, 
falta de realização afetiva; Crises no casamento, nos relacionamentos, 
sentimentos de perdas.  Estados frequentes de depressão. 
 
Ilustração:Ilustração:Ilustração:Ilustração:    A crise de maturação da águiaA crise de maturação da águiaA crise de maturação da águiaA crise de maturação da águia    
Jesus nos fala de um novo nascimentoJesus nos fala de um novo nascimentoJesus nos fala de um novo nascimentoJesus nos fala de um novo nascimento    
Jeremias 33:15Jeremias 33:15Jeremias 33:15Jeremias 33:15 Naqueles dias e naquele tempo farei que brote de Davi 
um renovorenovorenovorenovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. 
Isaias 53:2Isaias 53:2Isaias 53:2Isaias 53:2 Pois Ele foi crescendo como renovo renovo renovo renovo perante ele, e como 
raiz que sai duma terra seca, não tinha formosura nem beleza; e 
quando olhávamos para ele, nenhuma beleza havia para que o 
desejássemos. 
 
Jesus como o Jesus como o Jesus como o Jesus como o Renovo, quer dar aos homens uma nova vidaRenovo, quer dar aos homens uma nova vidaRenovo, quer dar aos homens uma nova vidaRenovo, quer dar aos homens uma nova vida    
Romanos 6:4Romanos 6:4Romanos 6:4Romanos 6:4 Fomos pois sepultados com ele pelo batismo na morte 
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do 
pai, assim andemos também em novidade de vida.novidade de vida.novidade de vida.novidade de vida.    
João 10:10João 10:10João 10:10João 10:10 Eu vim para que tenhaque tenhaque tenhaque tenhais vida, eis vida, eis vida, eis vida, e as tenham em abundância. 
II Cor. 5:17II Cor. 5:17II Cor. 5:17II Cor. 5:17    Pelo que se alguém está em Cristo é nova criatura, as 
coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo.e eis que tudo se fez novo.e eis que tudo se fez novo.e eis que tudo se fez novo.    
    
Um convite aos cansados e oprimidosUm convite aos cansados e oprimidosUm convite aos cansados e oprimidosUm convite aos cansados e oprimidos    
Mateus 11:28Mateus 11:28Mateus 11:28Mateus 11:28 Vinde a mim todos vós que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei. 
    
Os vários sentidos do Renovo EspiritualOs vários sentidos do Renovo EspiritualOs vários sentidos do Renovo EspiritualOs vários sentidos do Renovo Espiritual    
Sentido de glorificação Sentido de glorificação Sentido de glorificação Sentido de glorificação     
Isaias 4:2Isaias 4:2Isaias 4:2Isaias 4:2 Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de 
glória e o fruto da terra excelente e formoso. 
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Sentido de frutificação Sentido de frutificação Sentido de frutificação Sentido de frutificação Salmos 1:3Salmos 1:3Salmos 1:3Salmos 1:3 Pois será como a árvore plantada 
junto a ribeiro das águas e que dá o seu fruto na estação própria e 
tudo quanto fizer prosperará. 
    
Sentido de Refrigério Sentido de Refrigério Sentido de Refrigério Sentido de Refrigério ----        Salmos 23:3Salmos 23:3Salmos 23:3Salmos 23:3 Refrigera a Minh’alma. 
    
Sentido de Tranquilidade Sentido de Tranquilidade Sentido de Tranquilidade Sentido de Tranquilidade ----    Salmos 23:2Salmos 23:2Salmos 23:2Salmos 23:2 Guia-me mansamente às 
águas tranquilas. 
    
Sentido de Consolo Sentido de Consolo Sentido de Consolo Sentido de Consolo ----        Salmos 23:4Salmos 23:4Salmos 23:4Salmos 23:4 A tua vara e o teu cajado me 
consolam. 
    
Sentido de Unção Sentido de Unção Sentido de Unção Sentido de Unção ----        Salmos 23: 5Salmos 23: 5Salmos 23: 5Salmos 23: 5 Unge a minha cabeça com óleo e o 
meu cálice transborda. 
    
Sentido de Fortalecimento Sentido de Fortalecimento Sentido de Fortalecimento Sentido de Fortalecimento ----    Isaias Isaias Isaias Isaias 58:1158:1158:1158:11 O Senhor te guiará 
continuamente e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus 
ossos; e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas 
águas nunca faltam. 
Isaias 40:31Isaias 40:31Isaias 40:31Isaias 40:31 Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. 
Subirão com asas e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. 
    
Sentido de Descanso Sentido de Descanso Sentido de Descanso Sentido de Descanso ----        Mateus 11:29Mateus 11:29Mateus 11:29Mateus 11:29 Tomai sobre vós o meu jugo e 
aprendei de mim que sou manso e humilde de coração; e achareis 
descanso para as vossas almas. 
    
Convite aos cansados que desejam umConvite aos cansados que desejam umConvite aos cansados que desejam umConvite aos cansados que desejam um    renovo espiritualrenovo espiritualrenovo espiritualrenovo espiritual    
Pessoas que tem problemas de depressão; Insônia; Ulceras e 
gastrites; tristezas; Insegurança; Medo; Sentimentos de ameaças; 
Opressão espiritual. Sentimento de inferioridade; Esgotamento 
espiritual; Stress físico, mental e emocional. 
    
A cA cA cA cura dos traumas da alma, em Jesus Cristoura dos traumas da alma, em Jesus Cristoura dos traumas da alma, em Jesus Cristoura dos traumas da alma, em Jesus Cristo    
João 10:10 Eu vim para que tenhais vida; 
Mateus 1:28 Vinde à mim todos vós que estais cansados e oprimidos 
e eu vos aliviarei; 
João 14:1 Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também 
em mim? 
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I Pedro 5:7 Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem 
cuidado de vós. 
 
 
Quebrando as maldiçõesQuebrando as maldiçõesQuebrando as maldiçõesQuebrando as maldições    
II Reis 13: 14-19 
 
A maldição dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate no povo de IsraelA maldição dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate no povo de IsraelA maldição dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate no povo de IsraelA maldição dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate no povo de Israel    
Influenciou nos 17 anos de Reinado de Jeoacaz, filho de Jeú, que fez o 
que era mal aos olhos do Senhor; 
Influenciou nos 16 anos de reinado de Jeoás, filho de Jeoacaz; 
Influenciou nos 29 anos de reinado de Amazias, filho de Joás. 
Influenciou nos 41 anos de reinado de Jeroboão II, filho de Jeoás. 
 
A síndrome pecaminosa de A síndrome pecaminosa de A síndrome pecaminosa de A síndrome pecaminosa de JeroboãoJeroboãoJeroboãoJeroboão, , , , filho de Nebatefilho de Nebatefilho de Nebatefilho de Nebate    
Uma cultura popular; 
Influência liberal de profanação ao culto do Senhor; 
Descrença no poder de Deus outorgada aos profetas; 
Uma idolatria com a intromissão de deuses pagãos. 
Uma herança maldita que era usada pelo diabo para desviar o povo 
dos caminhos de Deus; 
Uma tradição religiosa de descréditos nas coisas sagradas reveladas 
ao povo de Deus. 
Os Reis faziam o que era mal aos olhos de Deus quando caiam nessa 
síndrome; 
 
O Rei Jeoás, vítima dessa síndrome maldita, visita o Profeta EliseuO Rei Jeoás, vítima dessa síndrome maldita, visita o Profeta EliseuO Rei Jeoás, vítima dessa síndrome maldita, visita o Profeta EliseuO Rei Jeoás, vítima dessa síndrome maldita, visita o Profeta Eliseu    
Eliseu se encontrava doente para morrer; 
Cheio de experiências e de vida com Deus; 
O Rei Jeoás chegou com seus cavalos e cavalheiros; 
Chegou em crise com mil e uns problemas; 
Um reinado político completamente fracassado; 
Oprimido por Hazael, rei da Síria; 
Um país endividado e na miséria; 
Pedindo ajuda de Deus em momento de desespero. 
    
O clamor de O clamor de O clamor de O clamor de JeoásJeoásJeoásJeoás    
Queria livramento das mãos do império da Síria. 
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Eliseu pergunta ao Rei: o que tens contigo?Eliseu pergunta ao Rei: o que tens contigo?Eliseu pergunta ao Rei: o que tens contigo?Eliseu pergunta ao Rei: o que tens contigo?    
Tenho carruagens com joias e pedras preciosas; 
Tenho homens e servos à minha disposição; 
Tenho reservas em moeda e em ouro; 
De nada isso serve para Deus; 
Precisava somente de esperança, fé e amor a Deus; 
 
O O O O alforjealforjealforjealforje    e as flechase as flechase as flechase as flechas    
A reserva das flechas no alforje; 
Abre a janela para o Oriente em direção ao reinado da Síria; 
Toma um arco e a flecha. Põe tuas mãos.  
E Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do Rei 
Atira a flecha; 
E disse Eliseu: A : A : A : A flechaflechaflechaflecha    do livramento do Senhor é a do livramento do Senhor é a do livramento do Senhor é a do livramento do Senhor é a flechaflechaflechaflecha    do do do do 
livramento contra os livramento contra os livramento contra os livramento contra os síriossíriossíriossírios....    
O zum............    
 
Aplicação espiritualAplicação espiritualAplicação espiritualAplicação espiritual    
Somos dominados pelo inimigo pela falta de fé; 
Sem fé é impossível agradar a Deus; 
O inimigo nos deixa sem alforje e sem reservas; 
Deus quer nos dar o treinamento, o ensaio dos primeiros passos de fé; 
Temos que Ter direção dos alvos a serem alcançados pela nossa fé; 
    
A A A A flechaflechaflechaflecha    do livramendo livramendo livramendo livramento do Senhor é a to do Senhor é a to do Senhor é a to do Senhor é a flechaflechaflechaflecha    do livramentodo livramentodo livramentodo livramento    para o teu para o teu para o teu para o teu 
casamento, tuas finanças, teus negócios, educação dos filhos, projetos casamento, tuas finanças, teus negócios, educação dos filhos, projetos casamento, tuas finanças, teus negócios, educação dos filhos, projetos casamento, tuas finanças, teus negócios, educação dos filhos, projetos 
de vidade vidade vidade vida 
 
Quantas Quantas Quantas Quantas flechasflechasflechasflechas    tens no teu tens no teu tens no teu tens no teu alforjealforjealforjealforje????????????????    
 
O fim do mundoO fim do mundoO fim do mundoO fim do mundo    
    
Mateus 24:3 Mateus 24:3 Mateus 24:3 Mateus 24:3 E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, 
chegaram-se a ele os seus discípulos em particular dizendo: Dize-nos, 
quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do fim do fim do fim do 
mundo?mundo?mundo?mundo?    
    
As preocupações dos discípulos de Jesus CristoAs preocupações dos discípulos de Jesus CristoAs preocupações dos discípulos de Jesus CristoAs preocupações dos discípulos de Jesus Cristo    
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As teoriasAs teoriasAs teoriasAs teorias    sobre o "fim do mundo "sobre o "fim do mundo "sobre o "fim do mundo "sobre o "fim do mundo "    
A teoria do big-bang; 
A teoria da guerra nuclear; 
A teoria do choque com meteoro gigante; 
A teoria do descongelamento da Antártica; 
A teoria da explosão do calor solar. 
 
    
Os principais sintomas bíblicos do final dos tempos Os principais sintomas bíblicos do final dos tempos Os principais sintomas bíblicos do final dos tempos Os principais sintomas bíblicos do final dos tempos     
    
A A A A desorganização das estruturas sociaisdesorganização das estruturas sociaisdesorganização das estruturas sociaisdesorganização das estruturas sociais    
Mateus 24:2 Jesus porem lhes disse: Não vedes tudo isto? Em 
verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja 
derribada. 
 
Uma época de enganação e engodoUma época de enganação e engodoUma época de enganação e engodoUma época de enganação e engodo 
Mateus 24:5 Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o 
Cristo, e enganarão a muitos. 
 
Uma época de falsos profetasUma época de falsos profetasUma época de falsos profetasUma época de falsos profetas    
Mateus 24:24 Porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas e farão 
grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganarão até os 
escolhidos. 
 
Uma época de grandes aflições, Uma época de grandes aflições, Uma época de grandes aflições, Uma época de grandes aflições, tribulações e dificuldades de se vivertribulações e dificuldades de se vivertribulações e dificuldades de se vivertribulações e dificuldades de se viver    
Mateus 24:21 Porque haverá então grande aflição como nunca houve 
desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. 
 
Uma época de grandes Uma época de grandes Uma época de grandes Uma época de grandes escândalosescândalosescândalosescândalos, traições, falsidades e , traições, falsidades e , traições, falsidades e , traições, falsidades e 
aborrecimentosaborrecimentosaborrecimentosaborrecimentos    
Mateus 24:10 Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão 
uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 
 
Uma época de guerras e conflitos pessoais, sociais, políticos e Uma época de guerras e conflitos pessoais, sociais, políticos e Uma época de guerras e conflitos pessoais, sociais, políticos e Uma época de guerras e conflitos pessoais, sociais, políticos e 
mundiaismundiaismundiaismundiais    
Mateus 24:6 E ouvireis de guerras e de rumores de guerras: olhai e não 
vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não 
é o fim. 
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Uma época de miséria, de enfermidades, e de grandes calamidadesUma época de miséria, de enfermidades, e de grandes calamidadesUma época de miséria, de enfermidades, e de grandes calamidadesUma época de miséria, de enfermidades, e de grandes calamidades    
Mateus 24:7 Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino 
contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. 
 
O sinal dos tempos culmina com a Segunda vinda de Jesus Cristo O sinal dos tempos culmina com a Segunda vinda de Jesus Cristo O sinal dos tempos culmina com a Segunda vinda de Jesus Cristo O sinal dos tempos culmina com a Segunda vinda de Jesus Cristo     
Mateus 24: 33 Quando vides todas essas coisas, sabei que está 
próxima as portas. 
 
A visão do fim dos tempos recebidas na Ilha de Patmos pelo pastor A visão do fim dos tempos recebidas na Ilha de Patmos pelo pastor A visão do fim dos tempos recebidas na Ilha de Patmos pelo pastor A visão do fim dos tempos recebidas na Ilha de Patmos pelo pastor 
Samuel DoctorianSamuel DoctorianSamuel DoctorianSamuel Doctorian    
Um cristão de dupla nacionalidade libanesa e norte-americana; 
Cresceu e conheceu a Cristo há 53 anos na Igreja do Nazareno em 
Jerusalém; 
É considerado o pai espiritual do pastor Caio Fábio Filho; 
Possui ligações estreitas com o Brasil e com os brasileiros; 
Um homem de fé e oração, que já tinha tido a visão com 5 anjos. Um 
anjo que livrara uma mulher do enforcamento no Alto Egito; Um anjo 
que lhe acordou às 3 horas da madrugada em meio ao bombardeio 
em Beirute, pedindo-lhe que deixasse aquele país; 
Em agosto de 1998 esteve na Ilha de Patmos para orar e meditar na 
palavra de Deus; 
Residia numa casa isolada no fim de uma estrada, próximo de um 
mosteiro na Ilha de Pátmos; 
No dia 20 de junho de 1998, às 03:50 horas da madrugada, o lugar em 
que estava foi iluminado, e recebeu a visita de 5 anjos, oriundos dos 
cinco (5) continentes da terra; 
 
 
A mensagem do que acontecerá brevemente nos 5 continentes da terraA mensagem do que acontecerá brevemente nos 5 continentes da terraA mensagem do que acontecerá brevemente nos 5 continentes da terraA mensagem do que acontecerá brevemente nos 5 continentes da terra    
Morte e Avivamento na Ásia e OceaniaMorte e Avivamento na Ásia e OceaniaMorte e Avivamento na Ásia e OceaniaMorte e Avivamento na Ásia e Oceania    
Na Ásia desastres, fome, guerra interna e crise financeira. Deus 
levantará um grande avivamento na China e na Índia;    
Guerra e destruição nuclear entre os países do oriente médio Guerra e destruição nuclear entre os países do oriente médio Guerra e destruição nuclear entre os países do oriente médio Guerra e destruição nuclear entre os países do oriente médio     
Muito ódio entre Irã, Iraque, Armênia, Azerbaijão, Síria, Líbano, 
Jordânia e Israel. 
 
Destruições na Destruições na Destruições na Destruições na EuropaEuropaEuropaEuropa    
Fome e miséria, desemprego; 
Terremotos e inundações. 
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Fome e miséria na ÁfricaFome e miséria na ÁfricaFome e miséria na ÁfricaFome e miséria na África    
Seca no rio Nilo; 
Miséria e guerra civil entre os países; 
Destruição no Continente AmericanoDestruição no Continente AmericanoDestruição no Continente AmericanoDestruição no Continente Americano    
Colapso na bolsa de Nova York 
Miséria na América Latina; 
O anjo derramou a taça da ira de Deus no México; 
A junção do Oceano Atlântico com o Pacífico; 
O descongelamento dos Andes e da Antártida; 
O Rio Amazonas vira um Novo Oceano; 
Terremoto nas grandes Capitais do Brasil;  
Grande parte da selva ficará submersa; 
Visão de pedras torneadas em Presidente Figueiredo.Visão de pedras torneadas em Presidente Figueiredo.Visão de pedras torneadas em Presidente Figueiredo.Visão de pedras torneadas em Presidente Figueiredo. 
    
Qual o propósito da SeguQual o propósito da SeguQual o propósito da SeguQual o propósito da Segunda vinda de Jesus Crinda vinda de Jesus Crinda vinda de Jesus Crinda vinda de Jesus Crissssto?to?to?to?    
Jesus virá para manifestar a ira de Deus contra a pecaminosidade. 
Jesus virá para destruir completamente as obras de Satanás, de 
principados e potestades; 
Jesus virá para separar finalmente o trigo do joio no meio da sua 
Igreja. 
Jesus virá para se manifestar pessoal e visivelmente ao seu povo; 
Jesus virá para nos tirar do sofrimento e da tribulação; 
Jesus virá para julgar o ímpio e todos os nossos adversários; 
Jesus virá para nos levar para os céus. 
 
 
Os Símbolos do Espírito SantoOs Símbolos do Espírito SantoOs Símbolos do Espírito SantoOs Símbolos do Espírito Santo    
    
Os vários termos simbólicos designados na Palavra de Deus que se 
referem ao Espírito Santo; 
 
Os Símbolos do Espírito SantoOs Símbolos do Espírito SantoOs Símbolos do Espírito SantoOs Símbolos do Espírito Santo    
Rios de água viva Rios de água viva Rios de água viva Rios de água viva ----    João 7: 38João 7: 38João 7: 38João 7: 38----39393939    
Pomba Pomba Pomba Pomba ----    Mateus 3:16Mateus 3:16Mateus 3:16Mateus 3:16    
Azeite da santa unção Azeite da santa unção Azeite da santa unção Azeite da santa unção ----    Lucas 4:18   I João 2:20Lucas 4:18   I João 2:20Lucas 4:18   I João 2:20Lucas 4:18   I João 2:20    
Vento Vento Vento Vento ----    Atos 2:2 João 3:8Atos 2:2 João 3:8Atos 2:2 João 3:8Atos 2:2 João 3:8    
Fogo Fogo Fogo Fogo ----    Atos 2:3 Lucas 12:49 Hebreus 1:7Atos 2:3 Lucas 12:49 Hebreus 1:7Atos 2:3 Lucas 12:49 Hebreus 1:7Atos 2:3 Lucas 12:49 Hebreus 1:7    
Chuva Chuva Chuva Chuva ----    Salmos 147:8 Salmos 104:13Salmos 147:8 Salmos 104:13Salmos 147:8 Salmos 104:13Salmos 147:8 Salmos 104:13    
Óleo Óleo Óleo Óleo ----    ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    27:20,21 Lucas 10:3427:20,21 Lucas 10:3427:20,21 Lucas 10:3427:20,21 Lucas 10:34    
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Orvalho Orvalho Orvalho Orvalho ----    Oseas 14:5 Salmos 104:30Oseas 14:5 Salmos 104:30Oseas 14:5 Salmos 104:30Oseas 14:5 Salmos 104:30    
    
Rios de Água VivaRios de Água VivaRios de Água VivaRios de Água Viva    
Cada rio tem a sua nascente, e o Espírito Santo é a fonte do novo 
nascimento espiritual; 
O rio é imutável em seu leito. I . I . I . I CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    12:412:412:412:4 Ora os dons são diversos, 
mas o Espírito é o mesmo. 
O rio fala de abundância. Salmos 65:9, 10Salmos 65:9, 10Salmos 65:9, 10Salmos 65:9, 10 Tu visitas a terra e as rega, 
tu as enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes 
de água, preparas o cereal, porque para isso as dispõe, regando-lhes 
os sucos, aplanando as leivas. Tu as amoleces com chuviscos e lhe 
abençoa a produção. 
O rio como símbolo de purificação. II Reis 5:10 II Reis 5:10 II Reis 5:10 II Reis 5:10 A ordem do Profeta 
para que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão; 
Rio como símbolo de fé e unção. João 7:38 João 7:38 João 7:38 João 7:38 quem crer em mim, como 
diz as escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. 
O volume do rio é símbolo da medida do espírito santo na vida do 
crente. Ezequiel 47: 1Ezequiel 47: 1Ezequiel 47: 1Ezequiel 47: 1----12 12 12 12 A torrente das águas purificadoras do artelho, 
do joelho e lombos. 
Símbolo da glória de Deus. Apocalipse 22:1 Apocalipse 22:1 Apocalipse 22:1 Apocalipse 22:1 E mostrou-me o rio puro 
da água da vida, claro como cristal que procedia do trono de Deus e 
do Cordeiro. 
Símbolo do Poder do Espírito Santo no altar do templo. Ezequiel 47:1 Ezequiel 47:1 Ezequiel 47:1 Ezequiel 47:1 O 
rio cuja fonte nascia junto ao altar do templo. 
Símbolo de perdão e novo nascimento. O batismo no rio com as 
águas por imersão. 
 
    
    
    
Vivendo sob a vontade de DeusVivendo sob a vontade de DeusVivendo sob a vontade de DeusVivendo sob a vontade de Deus    
 
Romanos 12:2 Romanos 12:2 Romanos 12:2 Romanos 12:2 E não vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
 
Alfred Adler e a teoria da " Vontade de Poder ".Alfred Adler e a teoria da " Vontade de Poder ".Alfred Adler e a teoria da " Vontade de Poder ".Alfred Adler e a teoria da " Vontade de Poder ".    
O significado da " Vontade " na vida do homem.O significado da " Vontade " na vida do homem.O significado da " Vontade " na vida do homem.O significado da " Vontade " na vida do homem.    
O fator do livre arbítrio; 
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O homem é essencialmente livre para tomar decisões e que resultam 
em significação para a sua vida. 
O homem não é nada mais do que aquilo que ele faz de si próprio. 
(Sartre); 
As Tomada de decisões representam momentos de angústia na 
direção que se deve dar à existência; 
Leon Festinger e a teoria da " Dissonância Cognitiva ". 
Freud e a Teoria da Personalidade (Id, Ego e Superego). 
 
A definição da vontade de Deus na vida do crenteA definição da vontade de Deus na vida do crenteA definição da vontade de Deus na vida do crenteA definição da vontade de Deus na vida do crente    
A vontade de Deus é a maneira de vivenciarmos a sua Palavra que em A vontade de Deus é a maneira de vivenciarmos a sua Palavra que em A vontade de Deus é a maneira de vivenciarmos a sua Palavra que em A vontade de Deus é a maneira de vivenciarmos a sua Palavra que em 
nossas vidas. nossas vidas. nossas vidas. nossas vidas.     
Salmos 40:8 Salmos 40:8 Salmos 40:8 Salmos 40:8 Deleito-me em fazer a tua vontade oh Deus meu. Sim a 
tua lei está dentro do meu   coração. 
A vontade de Deus se aplica aos planos que Ele tem para as nossas A vontade de Deus se aplica aos planos que Ele tem para as nossas A vontade de Deus se aplica aos planos que Ele tem para as nossas A vontade de Deus se aplica aos planos que Ele tem para as nossas 
vidas.vidas.vidas.vidas.    
Deus quer que não nos conformemos com este mundo; 
Deus quer a transformação da nossa mente; 
Deus quer que sejamos santos assim como Ele é santo; 
Deus não quer que nenhum pecador se perca; 
Deus quer que testemunhemos de nossa salvação em Cristo. 
A vontade de Deus se refere aquilo que Ele permite que aconteça A vontade de Deus se refere aquilo que Ele permite que aconteça A vontade de Deus se refere aquilo que Ele permite que aconteça A vontade de Deus se refere aquilo que Ele permite que aconteça 
conosco.conosco.conosco.conosco.    
Todo crente que ama a Deus pode ser provado.  
Abrahão que teve de oferecer o seu filho Isaque em sacrifício; 
Jó que deve de perder todos os seus bens; 
Deus quer provar a nossa fé. 
 
    
    
Fazendo a vontade de DeusFazendo a vontade de DeusFazendo a vontade de DeusFazendo a vontade de Deus    
Devemos entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus para as Devemos entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus para as Devemos entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus para as Devemos entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus para as 
nossas vidas. Ef. 5:17nossas vidas. Ef. 5:17nossas vidas. Ef. 5:17nossas vidas. Ef. 5:17    
Esse referencial estão em seus mandamentos deixados em Sua 
Palavra. 
Devemos cumprir a Sua vontadeDevemos cumprir a Sua vontadeDevemos cumprir a Sua vontadeDevemos cumprir a Sua vontade    
Salmos 143:10 Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus    
Somos exortados a orar para que a vontade de Deus seja feita em Somos exortados a orar para que a vontade de Deus seja feita em Somos exortados a orar para que a vontade de Deus seja feita em Somos exortados a orar para que a vontade de Deus seja feita em 
nossas vidasnossas vidasnossas vidasnossas vidas    
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Mateus 6:10 Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. 
Colossenses 1:9,10 Paulo ora para que os crentes recebam a 
plenitude do conhecimento da vontade de Deus, para viverem 
dignamente diante do Senhor, agradando-o em tudo. 
 
 
 
Peniel, o lugar da benção!Peniel, o lugar da benção!Peniel, o lugar da benção!Peniel, o lugar da benção!    
 
Genesis 32:22Genesis 32:22Genesis 32:22Genesis 32:22----32 32 32 32  
 
A história de JA história de JA história de JA história de Jacóacóacóacó    
Por herança era neto de Abrahão e filho de Isaque; 
Um homem com muitas virtudes de tenacidade, liderança, místico, e 
afetuoso; 
Um homem cheio de complicações com o seu pai Isaque, com o seu 
irmão Esaú, e com o seu sogro Labão. 
Jacó trazia a maldição em seu próprio nome, que significava "o 
trapaceiro e enganador"; 
Fugiu pelas caladas da noite para não ser assassinado pelo seu irmão 
e refugiou-se em Padã-Arã junto aos familiares de sua mãe onde 
permaneceu por mais de 15 anos, casando-se com Léa e depois com 
Raquel, e foi muito próspero. 
Em Padã Arã Jacó vivia insatisfeito com o fato de estar longe de sua 
terra e de seus pais; 
Vivia em crise pelos problemas de seu caráter que lhe custara muito 
caro e lhe impunha sacrifício; 
Jacó não se contentava de viver de tradições e das heranças religiosa 
por ser neto de Abrahão; 
Jacó decidiu partir para uma experiência autêntica com Deus antes de 
regressar aos seus pais. 
 
A experiência de Jacó no Vau de JaboqueA experiência de Jacó no Vau de JaboqueA experiência de Jacó no Vau de JaboqueA experiência de Jacó no Vau de Jaboque    
Requisitos básicos para uma experiência com DeusRequisitos básicos para uma experiência com DeusRequisitos básicos para uma experiência com DeusRequisitos básicos para uma experiência com Deus    
Temos que Temos que Temos que Temos que assumir uma postura de total solidãoassumir uma postura de total solidãoassumir uma postura de total solidãoassumir uma postura de total solidão. V24 Ficando Ele só;V24 Ficando Ele só;V24 Ficando Ele só;V24 Ficando Ele só;    
Temos que lutar para receber a nossa bençãoTemos que lutar para receber a nossa bençãoTemos que lutar para receber a nossa bençãoTemos que lutar para receber a nossa benção. V4 E lutou com ele um V4 E lutou com ele um V4 E lutou com ele um V4 E lutou com ele um 
anjo;anjo;anjo;anjo; 
Uma luta ambígua e polarizada. 
Temos que ser persistentesTemos que ser persistentesTemos que ser persistentesTemos que ser persistentes. V24 E lutava com o anjo a noite inteira.V24 E lutava com o anjo a noite inteira.V24 E lutava com o anjo a noite inteira.V24 E lutava com o anjo a noite inteira.    
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As As As As ConsequênciasConsequênciasConsequênciasConsequências    dessa lutadessa lutadessa lutadessa luta    
Nessa luta nos Nessa luta nos Nessa luta nos Nessa luta nos desestruturamosdesestruturamosdesestruturamosdesestruturamos....    V25 O anjo tocouV25 O anjo tocouV25 O anjo tocouV25 O anjo tocou----lhe na articulação lhe na articulação lhe na articulação lhe na articulação 
da coxa, e deslocouda coxa, e deslocouda coxa, e deslocouda coxa, e deslocou----se a junta da coxa de Jacó.se a junta da coxa de Jacó.se a junta da coxa de Jacó.se a junta da coxa de Jacó.    
Nessa luta temos que nos agarrar a Deus com todas as nossas forças Nessa luta temos que nos agarrar a Deus com todas as nossas forças Nessa luta temos que nos agarrar a Deus com todas as nossas forças Nessa luta temos que nos agarrar a Deus com todas as nossas forças 
para sermos libertos e curadospara sermos libertos e curadospara sermos libertos e curadospara sermos libertos e curados    (V26V26V26V26 Não te deixarei enquanto Não te deixarei enquanto Não te deixarei enquanto Não te deixarei enquanto não me não me não me não me 
abençoares).abençoares).abençoares).abençoares).    
Temos que ser autênticos para confessar a Deus o nosso verdadeiro Temos que ser autênticos para confessar a Deus o nosso verdadeiro Temos que ser autênticos para confessar a Deus o nosso verdadeiro Temos que ser autênticos para confessar a Deus o nosso verdadeiro 
carátercarátercarátercaráter. (V27 Perguntou. (V27 Perguntou. (V27 Perguntou. (V27 Perguntou----lhe pois o anjo: qual o teu nome? E Jacó lhe pois o anjo: qual o teu nome? E Jacó lhe pois o anjo: qual o teu nome? E Jacó lhe pois o anjo: qual o teu nome? E Jacó 
respondeu, Jacó.respondeu, Jacó.respondeu, Jacó.respondeu, Jacó.    
    
Os resultados dessa lutaOs resultados dessa lutaOs resultados dessa lutaOs resultados dessa luta    
Deus muda a nossa identidadeDeus muda a nossa identidadeDeus muda a nossa identidadeDeus muda a nossa identidade  
(V28V28V28V28 Não mais te chamarás Jacó, mas sim Israel, pois como Príncipe 
lutaste com Deus); 
Nessa luta Deus se rende ao homem e nos abençoaNessa luta Deus se rende ao homem e nos abençoaNessa luta Deus se rende ao homem e nos abençoaNessa luta Deus se rende ao homem e nos abençoa 
(V28V28V28V28 Pois como Príncipe lutaste com Deus e prevaleceste); V29 V29 V29 V29 E ali o 
abençoou; 
Nessa luta Deus marca a nossa vidaNessa luta Deus marca a nossa vidaNessa luta Deus marca a nossa vidaNessa luta Deus marca a nossa vida. V31V31V31V31. E coxeava Jacó de uma 
perna. 
NessNessNessNessa luta, Deus renasce as nossas esperançasa luta, Deus renasce as nossas esperançasa luta, Deus renasce as nossas esperançasa luta, Deus renasce as nossas esperanças. V31 E nascia o sol 
quando ele passou de Peniel. 
Nessa luta com Deus, Deus usa o ser humano como marco históricoNessa luta com Deus, Deus usa o ser humano como marco históricoNessa luta com Deus, Deus usa o ser humano como marco históricoNessa luta com Deus, Deus usa o ser humano como marco histórico. 
(V32(V32(V32(V32. E por isso os filhos de Israel até o dia de hoje não comem o 
nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porquanto o Anjo 
tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. 
 
O significado do lugar chamado PenielO significado do lugar chamado PenielO significado do lugar chamado PenielO significado do lugar chamado Peniel    
V30 Àquele lugar chamoV30 Àquele lugar chamoV30 Àquele lugar chamoV30 Àquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: Viu Jacó de Peniel, pois disse: Viu Jacó de Peniel, pois disse: Viu Jacó de Peniel, pois disse: Vi    a Deus face a a Deus face a a Deus face a a Deus face a 
face e a minha vida mudou;face e a minha vida mudou;face e a minha vida mudou;face e a minha vida mudou;    
O lugar de encontro com Deus; 
Lugar de sentir profunda dor pelo pecado; 
Lugar de confronto consigo mesmo e com Deus. Em Peniel Deus 
mostrará quem você é. 
Lugar de luta, de arrependimento, de guerra, de choro, de pranto. Em 
Peniel você ouvirá claramente a voz de Deus. Jamais esquecerá 
Peniel. 
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Peniel tem como objetivos principaisPeniel tem como objetivos principaisPeniel tem como objetivos principaisPeniel tem como objetivos principais    
Leva-lo ao arrependimento, nos tornando seres desprovidos de 
vaidade; 
Leva-lo ao propósito certo, pois fazemos coisas que Deus não 
mandou fazer; 
Levar a estar face a face com Deus, pois tudo muda quando vimos a 
Deus. 
 
Vejamos o que acontece em PenielVejamos o que acontece em PenielVejamos o que acontece em PenielVejamos o que acontece em Peniel    
Em Peniel somos confrontados:Em Peniel somos confrontados:Em Peniel somos confrontados:Em Peniel somos confrontados:    
Quando eu peco, abro uma porta de legalidade para Satanás entrar na 
minha vida; 
Satanás entra com um propósito para matar, roubar e destruir (João 
10:10); 
Todo confronto, quando há arrependimento genuíno, gera cura e 
libertação; 
Em Peniel você será confrontado com os princípios divinos que você 
quebrou; 
Em Peniel você poderá avaliar a sua vida como Deus a avalia. 
 
Em Peniel, somos conduzidos ao arrependimentoEm Peniel, somos conduzidos ao arrependimentoEm Peniel, somos conduzidos ao arrependimentoEm Peniel, somos conduzidos ao arrependimento    
Diante da realidade dos nossos pecados, não podemos nos 
arrepender pela metade; 
Precisamos ser genuínos e incertos diante do arrependimento (I João 
1:8-9); 
Em Peniel jamais enganaremos a Deus (Salmos 139); 
Arrependimento sem dor não é arrependimento. Precisamos sentir dor 
pelo pecado que cometemos. Quando o pecado é lembrado com dor, 
há cura. 
Arrepender-se é reconhecer o erro e decidir não fazê-lo mais 
(Colossenses 2:12-15) 
 
Em Peniel, somos desmascarados diante de algumas mentiras nas Em Peniel, somos desmascarados diante de algumas mentiras nas Em Peniel, somos desmascarados diante de algumas mentiras nas Em Peniel, somos desmascarados diante de algumas mentiras nas 
quais vivemosquais vivemosquais vivemosquais vivemos    
A omissão de pecados; 
O nosso relaxamento no trabalho de Deus; 
O nosso pensamento impuro; 
A nossa conduta social comprometedora; 
A nossa rebeldia ao Senhor; 
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O nosso mau caráter. 
 
Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:    
Deus transforma esse lugar em Peniel, o lugar da experiência com 
Deus; 
Quem deseja essa experiência: 
Deus gera uma enorme satisfação com a vida espiritual que estamos 
levando; 
Não podemos viver de migalhas; 
Deus quer mudar e transformar o nosso caráter; 
Deus quer entregar a sua benção nessa manhã; 
Deus quer renovar a sua esperança de vitória; 
Deus quer deixar a marca de uma nova unção em seu viver. 
 
 
Teu olharTeu olharTeu olharTeu olhar    
Teus olhos revelam que eu, nada posso esconder, pois não sou nada 
sem ti, oh fiel Senhor. 
Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver 
bem dentro de mim. 
Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada 
posso ocultar. 
 
Sei que é tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu 
possa imaginar... 
Sei e não posso negar, que teu olhar sobre mim me enche de tua paz. 
 
A Ordem é marchar!A Ordem é marchar!A Ordem é marchar!A Ordem é marchar!    
ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    14:15 14:15 14:15 14:15 Disse o Senhor a Moisés: Porque clamas à mim? Dize 
aos filhos de Israel que marche! 
    
Israel, um povo que marchaIsrael, um povo que marchaIsrael, um povo que marchaIsrael, um povo que marcha    
Rumo à Terra Prometida; Em direção aos alvos estabelecidos por 
Deus; Uma marcha de triunfo sobre os obstáculos e dificuldades 
físicas e materiais; Um povo que se supera. 
 
A fúria do inimigo no encalço do povo de DeusA fúria do inimigo no encalço do povo de DeusA fúria do inimigo no encalço do povo de DeusA fúria do inimigo no encalço do povo de Deus    
Vem para matar, roubar e destruir; Uma perseguição sem trégua; 
encurralados; sitiados diante dos desafios; o inimigo quer anestesiar o 
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povo de Deus com ameaças, empecilhos, problemas emocionais, 
problemas afetivos, problemas de relacionamentos, crises financeiras, 
setas em nossas mentes. 
 
Um inimigo que tenta nos deter   e nos intimidarUm inimigo que tenta nos deter   e nos intimidarUm inimigo que tenta nos deter   e nos intimidarUm inimigo que tenta nos deter   e nos intimidar    
Faraó Faraó Faraó Faraó escravizou o povo de Deus por muito tempo; Ainda hoje Satanás 
continua com as mesmas intenções de escravizar muitos incautos 
com tristeza, depressão, desânimo, perturbações mentais, 
desencorajamento, com doenças, com pecados de vícios, de crimes, 
de incredulidade,  
    
As providências de Deus em defesa do seu povoAs providências de Deus em defesa do seu povoAs providências de Deus em defesa do seu povoAs providências de Deus em defesa do seu povo    
Deus levanta uma liderança profética para os nossos dias; Deus 
levanta uma Igreja que busca a Deus, que ora, que jejua, que faz a obra 
de cura e de libertação; Deus manda maldição aos nossos opressores; 
As pragas das rãs, piolho; moscas, pestes, úlceras, saraiva, 
gafanhotos, morte dos primogênitos sobre o reinado de Faraó. 
 
    
As promessas de Deus em meio à perseguição do inimigoAs promessas de Deus em meio à perseguição do inimigoAs promessas de Deus em meio à perseguição do inimigoAs promessas de Deus em meio à perseguição do inimigo    
Isaias 45:2Isaias 45:2Isaias 45:2Isaias 45:2 Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, 
quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro; 
Isaias 43:2Isaias 43:2Isaias 43:2Isaias 43:2 Quando passares pelas águas eu serei contigo; quando 
passares pelos rios eles não te submergirão; quando passares pelo 
fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. 
Quando faltar o alimento ele nos manda o maná; Quando tudo parece 
perdido e obscuro ele coloca uma coluna de fogo em nossa direção; 
Quando o inimigo está ao nosso encalço, ele abre o mar vermelho das 
dificuldades para passarmos e vencermos o perigo. 
 
A destruição dos nossos adversáriosA destruição dos nossos adversáriosA destruição dos nossos adversáriosA destruição dos nossos adversários    
Salmos 118:12Salmos 118:12Salmos 118:12Salmos 118:12 Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como 
fogo de espinho, e no Nome do Senhor as exterminei; Serão engolidos 
pelo mar. 
 
Não podemos fazer o jogo do adversárioNão podemos fazer o jogo do adversárioNão podemos fazer o jogo do adversárioNão podemos fazer o jogo do adversário    
Parar diante dos problemas; Permanecer prostrados e estagnados; 
Sentir-se ameaçado e deixar de lutar; Perder o ânimo e entregar os 
pontos; Calçados com a preparação do Evangelho da paz; O inimigo é 
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um adversário derrotado; Só se levanta para cair; Nossas armas são 
poderosíssimas em Cristo Jesus; Maior é o que está em nós; 
Serpentes e escorpiões são símbolos da Nova Era dos demônios. 
Podemos pisar em serpentes e escorpiõesserpentes e escorpiõesserpentes e escorpiõesserpentes e escorpiões e nada nos fará dano 
algum; Não podemos parar e nada nos poderá deter. 
 
A ordem de Deus para o seu povo é para marchar!A ordem de Deus para o seu povo é para marchar!A ordem de Deus para o seu povo é para marchar!A ordem de Deus para o seu povo é para marchar!    
II Cor. 10:4 II Cor. 10:4 II Cor. 10:4 II Cor. 10:4 Pois as armas de nossa milícia não são carnais, mas 
poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. 
Em Juízes cap. 7,Juízes cap. 7,Juízes cap. 7,Juízes cap. 7, a Bíblia narra a vitória do valente Gideão sob os 
exércitos dos Midianitas, dos Amalequitas e dos povos do Oriente. Era 
uma multidão como areia do mar, e Gideão só podia contar com 300 
guerreiros. As armas de Gideão eram espirituais: Trombetas, Trombetas, Trombetas, Trombetas, cântaroscântaroscântaroscântaros    
e tochas de fogo; e tochas de fogo; e tochas de fogo; e tochas de fogo; que são símbolos da Palavra de Deus, do louvor e do 
Poder do Espírito Santo;    
Em Josué cap. 6Josué cap. 6Josué cap. 6Josué cap. 6 Josué com o povo de Deus derrubaram a Muralha de 
Jericó e destruíram o povo inimigo com Trombetas e a Arca da Trombetas e a Arca da Trombetas e a Arca da Trombetas e a Arca da 
AliAliAliAliançaançaançaança, que são símbolos do Poder da Palavra de Deus e da Nova 
Aliança que há em Cristo Jesus. Nome que está acima de todos os 
nomes, de principados, potestades e reis desta terra;    
Em Efésios 6: 11 Efésios 6: 11 Efésios 6: 11 Efésios 6: 11 o apóstolo Paulo nos recomenda a nos revestirmos 
de toda a aaaarmadura de Deusrmadura de Deusrmadura de Deusrmadura de Deus para permanecermos firmes contra as 
astutas ciladas do Diabo. Essa armadura é constituída da justificação justificação justificação justificação 
em Jesus Cristo, fé, Palavra de Deus, e da comunhão com Deus através em Jesus Cristo, fé, Palavra de Deus, e da comunhão com Deus através em Jesus Cristo, fé, Palavra de Deus, e da comunhão com Deus através em Jesus Cristo, fé, Palavra de Deus, e da comunhão com Deus através 
da oração.da oração.da oração.da oração.    
 
Nesta noite, Deus quer levantar pessoas que estão caídas pelo pecado 
e pelas maldições do Diabo em sua vida; 
Quando Jesus curava os enfermos Ele mesmo assegurava: “Levanta e “Levanta e “Levanta e “Levanta e 
anda...anda...anda...anda...    
Vamos marchar, e sair da escravidão de Faraó; Diga ao povo de Israel 
que marche! Jeovah é o nosso General de guerra que nunca perdeu 
uma batalha! 
Nesta noite vamos todos marchar, rompendo contra a escravidão do 
Diabo, rumo à nossa vitória! 
    
Alívio para o cansaço!Alívio para o cansaço!Alívio para o cansaço!Alívio para o cansaço!    
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Mateus 11:28Mateus 11:28Mateus 11:28Mateus 11:28 = Vinde à mim todos vós que estais cansados e 
oprimidos e eu vos aliviarei. 
 
Dois tipos de sintomas geraiDois tipos de sintomas geraiDois tipos de sintomas geraiDois tipos de sintomas gerais nos dias de hojes nos dias de hojes nos dias de hojes nos dias de hoje    
Cansaço e opressão. 
Um convite específico de Jesus à pessoas envolvidas com ambos os Um convite específico de Jesus à pessoas envolvidas com ambos os Um convite específico de Jesus à pessoas envolvidas com ambos os Um convite específico de Jesus à pessoas envolvidas com ambos os 
sintomas.sintomas.sintomas.sintomas.    
Tipologia do cansaçoTipologia do cansaçoTipologia do cansaçoTipologia do cansaço    
Cansaço físico, mental e emocional. 
Causas do cansaçoCausas do cansaçoCausas do cansaçoCausas do cansaço    
Saturação de experiências dolorosas; traumas, frustrações, 
desilusões, carências humanas,  
Desencantamentos; lutas vãs etc. 
O cansaço previsto pelas predições proféticas de MoisésO cansaço previsto pelas predições proféticas de MoisésO cansaço previsto pelas predições proféticas de MoisésO cansaço previsto pelas predições proféticas de Moisés    
Salmos 90:10 A duração da nossa vida é de 70 anos e se alguns pela 
sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. 
 
Todas as coisas saturam Todas as coisas saturam Todas as coisas saturam Todas as coisas saturam facilmentefacilmentefacilmentefacilmente    
Eclesiastes 1:14 Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do 
sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. 
 
Vivemos num século que satura as pessoasVivemos num século que satura as pessoasVivemos num século que satura as pessoasVivemos num século que satura as pessoas    
A saturação de promessas, de jogos de palavras, da rotina do 
trabalho, das lutas do dia a dia, dos mesmos problemas conjugais, da 
rotina de esperar etc. 
 
As consequências da rotina de pessoas cansadas e saturadasAs consequências da rotina de pessoas cansadas e saturadasAs consequências da rotina de pessoas cansadas e saturadasAs consequências da rotina de pessoas cansadas e saturadas    
Apatia, abatimento, desânimo, desalento, desencorajamento, 
indiferença, frieza, anestesiamento. 
 
A justificativa do convite de Jesus aos cansados de sua épocaA justificativa do convite de Jesus aos cansados de sua épocaA justificativa do convite de Jesus aos cansados de sua épocaA justificativa do convite de Jesus aos cansados de sua época    
Um povo cansado do formalismo religioso; das injustiças sociais; de 
viverem como nômades e expatriados; cansados do estéril ritualismo 
religioso; dos sacrifícios para remissão de pecados, cansados da 
velha aliança; 
 
IlustraçIlustraçIlustraçIlustração:ão:ão:ão:    
Uma humilde senhora que chora no sofrimento dizendo:  "Chega 
Jesus, me dá como aprovada, Senhor!   
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O drama do pastor Nazário na dor do sofrimento da doença cruel; 
 
A novidade de Vida em Cristo JesusA novidade de Vida em Cristo JesusA novidade de Vida em Cristo JesusA novidade de Vida em Cristo Jesus    
Isaias 40Isaias 40Isaias 40Isaias 40:29:29:29:29 Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não 
tem nenhum vigor; 
Isaias 40:31Isaias 40:31Isaias 40:31Isaias 40:31 Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. 
Subirão como águias, correrão e não se cansarão; andarão e não se 
fatigarão. 
Salmos 126:6 Salmos 126:6 Salmos 126:6 Salmos 126:6 Aquele que sai chorando, levando a semente para 
semear, voltará com cânticos de júbilos, trazendo consigo os seus 
molhos; 
Isaias 58:11 Isaias 58:11 Isaias 58:11 Isaias 58:11 O senhor te guiará continuamente, e te fartará até em 
lugares secos, e fortalecerá os teus ossos; serás como um jardim 
regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. 
    
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
Apelo aos cansados que querem que Deus aumente a sua fé; 
Apelo aos cansados que querem vigor espiritual e ser cheios do 
Espírito Santo; 
Apelo aos enfraquecidos que querem a armadura de Deus para vencer 
o Inimigo; 
Apelo aos enfraquecidos que querem os dons espirituais para 
capacitação na obra do Senhor. 
 
Estratégias de guerra para vencer o inimigoEstratégias de guerra para vencer o inimigoEstratégias de guerra para vencer o inimigoEstratégias de guerra para vencer o inimigo    
Efésios 6:12Efésios 6:12Efésios 6:12Efésios 6:12 Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e 
sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste 
mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões 
celestes. 
    
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
Deus chamou-nos para sermos soldados e não pacifistas; 
Em lugar nenhum da Bíblia há espaço para crentes moles; 
Somos destinados a sermos lutadores e guerreiros valentes; 
O mundo jaz no maligno e os demônios não dão trégua na luta 
espiritual; 
Precisamos tomar posse da armadura de Deus para vencermos a 
batalha. 
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II II II II CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    10:310:310:310:3----4444 Porque embora andando na carne, não militamos 
segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e 
sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. 
II Timóteo 2:3,4 II Timóteo 2:3,4 II Timóteo 2:3,4 II Timóteo 2:3,4 Participa dos meus sofrimentos como bom soldado 
de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios 
desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o 
arregimentou. 
    
Oito estratégias de guerra para se vencer o inimigoOito estratégias de guerra para se vencer o inimigoOito estratégias de guerra para se vencer o inimigoOito estratégias de guerra para se vencer o inimigo    
Aceite o completo senhorio de Cristo em toAceite o completo senhorio de Cristo em toAceite o completo senhorio de Cristo em toAceite o completo senhorio de Cristo em todas as áreas de sua vida;das as áreas de sua vida;das as áreas de sua vida;das as áreas de sua vida;    
Busque a santificação total em seu viverBusque a santificação total em seu viverBusque a santificação total em seu viverBusque a santificação total em seu viver    
Hebreus 12:14Hebreus 12:14Hebreus 12:14Hebreus 12:14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual 
ninguém verá a Deus. 
Levíticos 19:2bLevíticos 19:2bLevíticos 19:2bLevíticos 19:2b Sede santos, porque Eu o Senhor vosso Deus sou 
santo. 
Santificai-vos e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 
Disponha de tudo o que tenha para servir a DeusDisponha de tudo o que tenha para servir a DeusDisponha de tudo o que tenha para servir a DeusDisponha de tudo o que tenha para servir a Deus    
Mateus 10:37,38Mateus 10:37,38Mateus 10:37,38Mateus 10:37,38 Quem ama a seu pai e a sua mãe mais do que à mim 
não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que 
a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após 
mim, não é digno de mim. 
Mateus 10:39Mateus 10:39Mateus 10:39Mateus 10:39 Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-
la-á. 
Aprenda a ouvir o Espírito Santo falar Aprenda a ouvir o Espírito Santo falar Aprenda a ouvir o Espírito Santo falar Aprenda a ouvir o Espírito Santo falar através do pensamentoatravés do pensamentoatravés do pensamentoatravés do pensamento    
Hebreus 10:16Hebreus 10:16Hebreus 10:16Hebreus 10:16 Esta é a aliança que farei convosco depois daqueles 
dias, diz o Senhor: Porei nos seus corações as minhas leis e sobre as 
suas mentes as inscreverei. 
Romanos 8:16Romanos 8:16Romanos 8:16Romanos 8:16 O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito, 
que somos filhos de Deus;;;;    
Hebreus 3:7Hebreus 3:7Hebreus 3:7Hebreus 3:7 Assim diz o Espírito Santo: Hoje se ouvirdes a minha voz, 
não endureçais os vossos corações. 
O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 
Você deve aprender a controlar a sua menteVocê deve aprender a controlar a sua menteVocê deve aprender a controlar a sua menteVocê deve aprender a controlar a sua mente    
II II II II CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    11110:30:30:30:3----5.  5.  5.  5.  Porque embora andando na carne, não militamos 
segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e 
sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e 
toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando 
cativo todo o pensamento à obediência de Cristo 
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Romanos 12:2Romanos 12:2Romanos 12:2Romanos 12:2 E não vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação da vossa mente. 
Filipenses 4:8 Filipenses 4:8 Filipenses 4:8 Filipenses 4:8 Finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de 
boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o 
que ocupe o vosso pensamento. 
Memorize a Palavra de Deus como espada para usar contra o Memorize a Palavra de Deus como espada para usar contra o Memorize a Palavra de Deus como espada para usar contra o Memorize a Palavra de Deus como espada para usar contra o 
adversárioadversárioadversárioadversário    
Salmos 119:9 e 11Salmos 119:9 e 11Salmos 119:9 e 11Salmos 119:9 e 11 De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu 
caminho?  Observando-o segundo a tua palavra. Guardo no coração 
as tuas palavras para não pecar contra ti. 
Use o poder e a autoridade que lhe foi dado em Cristo através do Use o poder e a autoridade que lhe foi dado em Cristo através do Use o poder e a autoridade que lhe foi dado em Cristo através do Use o poder e a autoridade que lhe foi dado em Cristo através do 
Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo    
Sede vigilante contra o DiaboSede vigilante contra o DiaboSede vigilante contra o DiaboSede vigilante contra o Diabo    
II Pedro 5:8II Pedro 5:8II Pedro 5:8II Pedro 5:8 Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda 
em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 

    
    
    
    
    
    
    

Lição Lição Lição Lição 33337777    
    
    

As oito funções básicas da fé!As oito funções básicas da fé!As oito funções básicas da fé!As oito funções básicas da fé!    
    
 
Conceito bíblico de féConceito bíblico de féConceito bíblico de féConceito bíblico de fé    
Hebreus 11:1Hebreus 11:1Hebreus 11:1Hebreus 11:1 A fé é a certeza das coisas que se esperam e a 
convicção das coisas que não se veem. 
 
A A A A imprescindibilidadeimprescindibilidadeimprescindibilidadeimprescindibilidade    da féda féda féda fé    
 
A medida da féA medida da féA medida da féA medida da fé    
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Romanos 12:3 Romanos 12:3 Romanos 12:3 Romanos 12:3 Mas que saiba com moderação, segundo a medida da 
fé. 
Mateus 17:20Mateus 17:20Mateus 17:20Mateus 17:20 Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão 
de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele 
passará. Nada vos será impossível. 
    
A origem da fé espiritualA origem da fé espiritualA origem da fé espiritualA origem da fé espiritual    
Romanos 10:17Romanos 10:17Romanos 10:17Romanos 10:17 De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra 
de Deus. 
    
As oito funções básicas da féAs oito funções básicas da féAs oito funções básicas da féAs oito funções básicas da fé    
Para produziPara produziPara produziPara produzir obrasr obrasr obrasr obras – Tiago 2:17 Assim também a fé, se não tiver 
obras é morta; 
Para agradar a DeusPara agradar a DeusPara agradar a DeusPara agradar a Deus – Hebreus 11:6 Sem fé é impossível agradar a 
Deus; 
Para sermos justificadosPara sermos justificadosPara sermos justificadosPara sermos justificados – Romanos 5:1 Sendo justificados pois pela 
fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo; 
Para vencermos o mundoPara vencermos o mundoPara vencermos o mundoPara vencermos o mundo – I João 5:4 Pois tudo o que é nascido de 
Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa 
fé. 
Para o fortalecimento existencialPara o fortalecimento existencialPara o fortalecimento existencialPara o fortalecimento existencial – João 11:25 Quem crê em mim 
ainda que esteja morto, viverá. 
Para uma vidaPara uma vidaPara uma vidaPara uma vida    vitoriosavitoriosavitoriosavitoriosa – Marcos 9:23 Tudo é possível aquele que crê; 
Uma arma contra o inimigoUma arma contra o inimigoUma arma contra o inimigoUma arma contra o inimigo – Efésios 6:16 Tomando sobretudo o 
escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do 
inimigo. 
Para a nossa salvaçãoPara a nossa salvaçãoPara a nossa salvaçãoPara a nossa salvação – João 3:15 Para que todo aquele que Nele crê, 
tenha a vida eterna. 
 
Um mundo de incredulidadeUm mundo de incredulidadeUm mundo de incredulidadeUm mundo de incredulidade    
II II II II CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    4:44:44:44:4 nos quais o deus deste século, cegou o entendimento 
dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da 
glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 
João 3: 39b João 3: 39b João 3: 39b João 3: 39b mas todo aquele que rejeita o Filho de Deus, sobre ele 
permanece a ira de Deus; 
Lucas 24:25 Lucas 24:25 Lucas 24:25 Lucas 24:25 Oh néscios e tardios de coração para crer em tudo o que 
os profetas disseram? 
Mateus 17:17 Mateus 17:17 Mateus 17:17 Mateus 17:17 Oh geração incrédula e perversa, até quando estarei 
convosco? 
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Mateus 17:19,20 Mateus 17:19,20 Mateus 17:19,20 Mateus 17:19,20 Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em 
particular e perguntaram-lhe: Porque não pudemos expulsar os 
demônios? E Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa pequena fé. 
    
O Dom espiritual da féO Dom espiritual da féO Dom espiritual da féO Dom espiritual da fé    
É depositada no coração do crente pelo Espírito Santo, nos momentos 
mais difíceis da vida. 
Numa hora de necessidade e de perigo; 
É uma paixão sobrenatural além da nossa vontade. 
 
 
Reivindique a sua Causa!Reivindique a sua Causa!Reivindique a sua Causa!Reivindique a sua Causa!    
Isaias 43:25,26 Isaias 43:25,26 Isaias 43:25,26 Isaias 43:25,26 Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por 
amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a 
memória; entremos juntos em juízo; apresenta as tuas razões para 
que eu possa justificar-te. 
 
Direitos que adquirimos com a nossa justificaçãoDireitos que adquirimos com a nossa justificaçãoDireitos que adquirimos com a nossa justificaçãoDireitos que adquirimos com a nossa justificação    
O livre acesso através da oração 
O perdão de nossos pecados e culpas; 
A remissão de nossas culpas pelo sangue de Jesus; 
A quebra das maldições do passado; 
Poder e autoridade sobre principados e potestades; 
Vitória nas aflições deste mundo; 
Vida eterna garantida ao lado de Jesus. 
 
Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mimEu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mimEu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mimEu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim    
O incomensurável amor de Deus; 
O poder que há no sangue de Jesus que apaga as nossas 
transgressões; 
A misericórdia do Senhor que dura para sempre. 
 
O pacto de Deus com o homem no jardim do O pacto de Deus com o homem no jardim do O pacto de Deus com o homem no jardim do O pacto de Deus com o homem no jardim do ÉdenÉdenÉdenÉden    
Genesis 3:15 Genesis 3:15 Genesis 3:15 Genesis 3:15 E 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. 
    
O antigo pacto de Deus com Abrahão O antigo pacto de Deus com Abrahão O antigo pacto de Deus com Abrahão O antigo pacto de Deus com Abrahão     
Deus fizera com Abraão um pacto de sangue no sacrifício de Isaque; 
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Abraão invoca o pacto para Deus poupar os justos de Sodoma e 
Gomorra; 
O pacto de Abraão era um direito sagrado; 
Deus honra o pacto que faz com o homem; 
Como parte da família de Deus, como crentes em Jesus Cristo somos 
herdeiros das bençãos de Abraão; 
Por causa desse pacto, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus fez 
consulta a Abraão; 
Genesis 18:23-25 E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com 
o ímpio? Se houver porventura 50 justo na cidade, destruirás ainda 
assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquentas justos que 
nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal cousa, matares o justo 
com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio; longe de ti. Não 
fará justiça o juiz de toda a terra? 
 
Na aliança que Deus fez com Abraão, muitos são beneficiadosNa aliança que Deus fez com Abraão, muitos são beneficiadosNa aliança que Deus fez com Abraão, muitos são beneficiadosNa aliança que Deus fez com Abraão, muitos são beneficiados    
Essa aliança deu a Abraão uma posição legal diante de Deus; 
Ele recebeu direitos e privilégios que se estende a todos os crentes 
que estão em Cristo Jesus; 
Josué 3:10Josué 3:10Josué 3:10Josué 3:10----17171717 Josué assumiu o seu lugar na aliança, e Deus dividiu as 
águas do rio Jordão e fez com que o sol e a lua ficassem parados nos 
céus ao comando de Josué; 
I Reis 18:31I Reis 18:31I Reis 18:31I Reis 18:31----38383838 Elias assumiu o seu lugar na aliança, e Deus atendeu 
mandando fogo do céu para consumir o altar e o sacrifício e reduziu a 
nada todos os profetas de Baal. 
II Samuel 23:8II Samuel 23:8II Samuel 23:8II Samuel 23:8----22222222 Homens valorosos de Deus eram totalmente 
protegidos em tempo de guerra, desde que se lembrassem da aliança. 
 
 
O pacto da Nova Aliança em Cristo JesusO pacto da Nova Aliança em Cristo JesusO pacto da Nova Aliança em Cristo JesusO pacto da Nova Aliança em Cristo Jesus    
Genesis 1:28Genesis 1:28Genesis 1:28Genesis 1:28 Deus fez o homem e lhe deu domínio sobre as obras de 
suas mãos. 
Salmos 8:5Salmos 8:5Salmos 8:5Salmos 8:5----6666 Adão adquiriu o direito de administrar e governar a terra; 
II II II II CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    4:44:44:44:4 Com o pecado, Adão vendeu esse direito a Satanáz, que 
passou a ser o deus deste mundo; 
Com o plano de salvação, Jesus restituir ao homem o direito que 
perdera para Satanás. 
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Com a sua ressurreição, Jesus desceu vitoriosamente a profundeza 
do inferno, pisou na cabeça da serpente, e restituiu ao homem a chave 
do reino deste mundo; 
Quem se converte a Jesus Cristo, estabelece um Pacto com Deus na 
Nova Aliança 
Portanto, os que estão em Cristo podem reivindicar a Deus, em nome 
desse pacto, e tomar posse de seus direitos na terra. 
 
    
Temos hoje uma Nova Aliança, bem mais superior, constituída através Temos hoje uma Nova Aliança, bem mais superior, constituída através Temos hoje uma Nova Aliança, bem mais superior, constituída através Temos hoje uma Nova Aliança, bem mais superior, constituída através 
da vitória de Jesus Cristo na cruz do calvárioda vitória de Jesus Cristo na cruz do calvárioda vitória de Jesus Cristo na cruz do calvárioda vitória de Jesus Cristo na cruz do calvário    
Isaias 43:25,26Isaias 43:25,26Isaias 43:25,26Isaias 43:25,26 Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por 
amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a 
memória; entremos juntos em juízo; apresenta as tuas razões para 
que possas justificar-te. 
Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressõesEu mesmo sou o que apago as tuas transgressõesEu mesmo sou o que apago as tuas transgressõesEu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. O sangue do 
cordeiro que tira os pecados; 
Chegar a Deus sem sentimento de culpa; 
Chegar a Deus com coragem e confiança; 
 
 
As novas funções do crente na Nova Aliança com CristoAs novas funções do crente na Nova Aliança com CristoAs novas funções do crente na Nova Aliança com CristoAs novas funções do crente na Nova Aliança com Cristo    
A aliança feita com pacto de sangue; 
O sacerdócio real; 
O profeta da última hora; 
Reinando com Cristo ainda em vida. 
 
DespertaDespertaDespertaDesperta----me a memória...me a memória...me a memória...me a memória...    
Deus está pedindo que coloque a sua causa diante dele; 
Você é participante dessa aliança e tem direitos legais diante de Deus; 
 
Deus é fiel em cumprir as suas promessasDeus é fiel em cumprir as suas promessasDeus é fiel em cumprir as suas promessasDeus é fiel em cumprir as suas promessas    
Isaias 55:11Isaias 55:11Isaias 55:11Isaias 55:11 Assim será a palavra que sair da minha boca, que não 
voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo 
que a designei. 
Deus é fiel no cumprimento de seus desígnios e de suas promessas; 
Jeremias 1:12Jeremias 1:12Jeremias 1:12Jeremias 1:12 Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. 
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NúmerNúmerNúmerNúmerosososos    23:19 23:19 23:19 23:19 Deus não é homem pra mentir e nem filho de homem 
para que se arrependa. Porventura tendo Ele dito não o fará? Ou o 
havendo falado não o cumprirá? 
João 15:7 João 15:7 João 15:7 João 15:7 Se permanecerdes em mim e as minhas palavras 
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, E vos será feito. 
 
ApresenteApresenteApresenteApresente----se ao Senhor e em nome da aliança em Cristo, reivindique a se ao Senhor e em nome da aliança em Cristo, reivindique a se ao Senhor e em nome da aliança em Cristo, reivindique a se ao Senhor e em nome da aliança em Cristo, reivindique a 
sua causa.sua causa.sua causa.sua causa.    
A causa que está na justiça; 
Um estado de saúde; 
A situação de seu casamento; 
Aquele emprego que você pediu a Deus; 
A salvação de uma pessoa de sua família; 
Uma situação de mudança; 
Uma decisão em que você terá que tomar; 
A nova família que vai constituir; 
Um problema afetivo que lhe aflige; 
Um problema profissional; 
O ingresso na Universidade; 
Uma dívida que você tem que pagar ou receber. 
Desperta-me a memória... 
 
    
    
    
    
Redimidos da maldição da pobrezaRedimidos da maldição da pobrezaRedimidos da maldição da pobrezaRedimidos da maldição da pobreza    
 
GálatasGálatasGálatasGálatas    3:133:133:133:13----14 14 14 14 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele 
próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo 
aquele que for pendurado em madeiro. Para que a benção de Abraão 
chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos 
pela fé o Espírito prometido. 
 
As maldições da Lei As maldições da Lei As maldições da Lei As maldições da Lei ––––        
Deuteronômio 28:15Deuteronômio 28:15Deuteronômio 28:15Deuteronômio 28:15----19191919 Deus disse, será porém que, se não deres 
ouvido a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os 
seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então 
virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu 
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na cidade e no campo; Maldito o teu cesto e a tua amassadeira; 
maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a cria das tuas 
vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao 
saíres. 
DeuteronômioDeuteronômioDeuteronômioDeuteronômio    28:3828:3828:3828:38----40 40 40 40 Lançarás muita semente ao campo, porém 
colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e 
cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás nem 
colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus 
limites terás oliveiras; porém não te ungirás com azeite, porque as 
tuas azeitonas cairão. 
A maldição em três (3) aspectos: A maldição em três (3) aspectos: A maldição em três (3) aspectos: A maldição em três (3) aspectos: Pobreza, doença e a Segunda morte. 
    
Pobreza: uma maldição para os que não cuPobreza: uma maldição para os que não cuPobreza: uma maldição para os que não cuPobreza: uma maldição para os que não cumpriam a lei de Deusmpriam a lei de Deusmpriam a lei de Deusmpriam a lei de Deus    
    
Em Jesus Cristo estamos livres da maldição da LeiEm Jesus Cristo estamos livres da maldição da LeiEm Jesus Cristo estamos livres da maldição da LeiEm Jesus Cristo estamos livres da maldição da Lei    
 
II Coríntios 8:9 Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua 
pobreza tornásseis ricos. 
Mateus 6:33Mateus 6:33Mateus 6:33Mateus 6:33 Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e 
todas estas cousas vos serão acrescentadas. 
Mateus 6:31,32 Mateus 6:31,32 Mateus 6:31,32 Mateus 6:31,32 Deus acrescentando riquezas materiais. 
Lucas 6:38 Lucas 6:38 Lucas 6:38 Lucas 6:38 Daí e dar-se-vos-a; boa medida, recalcada, sacudida, 
transbordante, generosamente vos darão; porque com a medida com 
que tiverdes medido vos medirão também. 
Somos herdeiros da benção de AbraãoSomos herdeiros da benção de AbraãoSomos herdeiros da benção de AbraãoSomos herdeiros da benção de Abraão    
GálatasGálatasGálatasGálatas    3:133:133:133:13----14 14 14 14 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele 
próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo 
aquele que for pendurado em madeiro. Para que a benção de Abraão Para que a benção de Abraão Para que a benção de Abraão Para que a benção de Abraão 
chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos 
pela fé o Espírito prometido.pela fé o Espírito prometido.pela fé o Espírito prometido.pela fé o Espírito prometido.    
A benção de Abraão tem 3 aspectos essenciais: espiritual, física e 
material. 
III João 2:2III João 2:2III João 2:2III João 2:2 Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e 
saúde, assim como é próspera a tua alma. 
DeuteronômioDeuteronômioDeuteronômioDeuteronômio    28: 328: 328: 328: 3----6,8 6,8 6,8 6,8 Bendito serás tu na cidade e no campo; 
Bendito o teu cesto e a tua amassadeira; Bendito o fruto do teu ventre 
e o fruto da tua terra, e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. 
Bendito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor determinará 
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que a benção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua 
mão; e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. 
DeuteronômioDeuteronômioDeuteronômioDeuteronômio    28:1128:1128:1128:11----13 13 13 13 O Senhor te dará abundancia de bens no fruto 
do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra 
que o Senhor sob juramento a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te 
abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu 
campo, e para abençoar toda obra das tuas mãos; emprestarás a 
muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá 
por cabeça, e não por cauda; e só estarás em cima, e não debaixo... 
Salmos 1:3 Salmos 1:3 Salmos 1:3 Salmos 1:3 Pois serás como a árvore plantada junto as correntes de 
águas a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer 
prosperará. 
Filipenses 4:19 Filipenses 4:19 Filipenses 4:19 Filipenses 4:19 E o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de 
suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. 
Abundancia plena = Abundancia plena = Abundancia plena = Abundancia plena = Espiritual, física, material e financeiramente. 
QueQueQueQuebrando as maldições da miséria e da pobreza.brando as maldições da miséria e da pobreza.brando as maldições da miséria e da pobreza.brando as maldições da miséria e da pobreza.    
Tomando posse das bençãos de AbrahãoTomando posse das bençãos de AbrahãoTomando posse das bençãos de AbrahãoTomando posse das bençãos de Abrahão    
Vivendo sob a benção da vida abundante em Cristo Jesus.Vivendo sob a benção da vida abundante em Cristo Jesus.Vivendo sob a benção da vida abundante em Cristo Jesus.Vivendo sob a benção da vida abundante em Cristo Jesus.    
    
    
O Sofrimento dos justosO Sofrimento dos justosO Sofrimento dos justosO Sofrimento dos justos    
    
Salmos 42:11 Salmos 42:11 Salmos 42:11 Salmos 42:11 Porque estás abatida oh Minh’alma. Porque te perturbas 
dentro de mim? 
 
 
RazõesRazõesRazõesRazões    porque os crentes sofrem de depressão existencial???porque os crentes sofrem de depressão existencial???porque os crentes sofrem de depressão existencial???porque os crentes sofrem de depressão existencial???    
    
O sofrimento em decorrência da queda de AdãoO sofrimento em decorrência da queda de AdãoO sofrimento em decorrência da queda de AdãoO sofrimento em decorrência da queda de Adão    
Romanos 5:12Romanos 5:12Romanos 5:12Romanos 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 pecadoO sofrimento em decorrência do pecadoO sofrimento em decorrência do pecadoO sofrimento em decorrência do pecado    
GálatasGálatasGálatasGálatas    6:76:76:76:7 Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. 
    
1.3. 1.3. 1.3. 1.3. O sofrimento provocado por outras pessoasO sofrimento provocado por outras pessoasO sofrimento provocado por outras pessoasO sofrimento provocado por outras pessoas 
II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1----4444 Sabe porém que nos últimos dias sobrevirão tempos 
trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, 
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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. 
 
O crente sofre porque enfrenta ataques do DiaboO crente sofre porque enfrenta ataques do DiaboO crente sofre porque enfrenta ataques do DiaboO crente sofre porque enfrenta ataques do Diabo    
O deus deste século – II Cor. 4:4 
Controla o presente século – I João 5:19 
Recebe permissão para afligir os crentes de várias maneiras. I Pedro 
5:8.9 
 
O crente sofre por amor a CristoO crente sofre por amor a CristoO crente sofre por amor a CristoO crente sofre por amor a Cristo    
Mateus 24:8Mateus 24:8Mateus 24:8Mateus 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 Deus usa o nosso sofrimento como catalizador para o nosso Deus usa o nosso sofrimento como catalizador para o nosso Deus usa o nosso sofrimento como catalizador para o nosso 
crescimento espiritual.crescimento espiritual.crescimento espiritual.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 traManeiras de Deus traManeiras de Deus traManeiras de Deus tratar o nosso sofrimentotar o nosso sofrimentotar o nosso sofrimentotar 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 I Cor. 10:13 I Cor. 10:13 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. 8:28Rom. 8:28Rom. 8:28Rom. 8:28    
Deus usa os tempos de aperto para nos propiciar crescimento e 
benefício. Hebreus 12:5Hebreus 12:5Hebreus 12:5Hebreus 12:5    
Deus promete que ficará conosco na hora da dor, que andará conosco 
no vale da sombra da morte. 
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Salmos 23:4Salmos 23:4Salmos 23:4Salmos 23:4    
 
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
Apelo aos que sofrem de insônia; 
Apelo aos que sofrem da síndrome de pânico; 
Apelo aos que enfrentam problemas emocionais da depressão; 
 
    
Os dois encontrosOs dois encontrosOs dois encontrosOs dois encontros    
 
Tiago 4:4 Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é 
inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo 
constitui-se inimigo de Deus? 
 
O encontro com o mundoO encontro com o mundoO encontro com o mundoO encontro com o mundo    
O mundo das paixões, das fantasias, das desilusões, das lutas, dos 
encantamentos, das frustrações, dos sonhos, das expectativas, dos 
projetos, das construções, dos desenlaces, do sofrimento.    
Os estigmas dos traumas com este mundo;    
Nossas primeiro contato com o mundo é de muita esperança;    
A realidade do mundo à partir dos 40 anos de idade;    
As ilusões do mundo: Fama, dinheiro, poder, status, riquezas, prestígio.    
O mundo das utopias ao chegarmos na velhice.    
Mateus 16:26Mateus 16:26Mateus 16:26Mateus 16:26 O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e 
perder a sua alma? 
Colossenses 3:2Colossenses 3:2Colossenses 3:2Colossenses 3:2 Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas 
deste mundo; 
Tito 2:12Tito 2:12Tito 2:12Tito 2:12 Ele nos ensina a abandonarmos as coisas mundanas, para 
que vivamos neste presente século de forma sóbria e piedosamente. 
Romanos 12:12Romanos 12:12Romanos 12:12Romanos 12:12 E não conformeis com este mundo, mas transformai-
vos pela renovação do vosso entendimento; 
Mateus 6:19Mateus 6:19Mateus 6:19Mateus 6:19 Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem 
consomem e onde os ladrões arrombam e roubam; 
I João 2:15I João 2:15I João 2:15I João 2:15 Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém 
ama o mundo, o amor do pai não está nele. 
 
2.O mundo do paralitico de Betesda2.O mundo do paralitico de Betesda2.O mundo do paralitico de Betesda2.O mundo do paralitico de Betesda    
João 5:1-15 
No subúrbio de Jerusalém, um homem paralítico; 
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Era pobre, paralítico, discriminado, desempregado,  
Se alojou próximo de um tanque onde ocorria milagres; 
Vivia de esperança juntos a coxos, cegos, leprosos, enfermos; 
Inválido a 36 anos; 
Vivia sempre deitado; 
Não conseguia se locomover para receber a sua benção na hora em 
que o anjo agitava as águas. 
    
O encontro com JesusO encontro com JesusO encontro com JesusO encontro com Jesus    
Colossenses 1:13Colossenses 1:13Colossenses 1:13Colossenses 1:13 Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou 
para o reino do Filho do seu amor. 
O encontro com Nicodemos, João cap. 3    
João 3:3João 3:3João 3:3João 3:3 Em verdade vos digo que quem não nascer de novo, não 
pode ver o reino dos céus;    
João 4 Jesus e a mulher samaritana;João 4 Jesus e a mulher samaritana;João 4 Jesus e a mulher samaritana;João 4 Jesus e a mulher samaritana;    
Jesus e Zaqueu;Jesus e Zaqueu;Jesus e Zaqueu;Jesus e Zaqueu;    
Jesus e o Jesus e o Jesus e o Jesus e o cegocegocegocego    de Jericó de Jericó de Jericó de Jericó ––––    Marcos 10:46Marcos 10:46Marcos 10:46Marcos 10:46----51515151    
Bartimeu, filho de Timeu; 
Mendicância; 
Sentado à beira do caminho; 
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim; 
Levanta-te, toma a tua cama e anda; 
Lançando de si a velha capa; 
Que queres que eu te faça? 
Eu quero ver; 
 
Venha ao encontro de Jesus, e recebaVenha ao encontro de Jesus, e recebaVenha ao encontro de Jesus, e recebaVenha ao encontro de Jesus, e receba----o para transformar a sua vida.o para transformar a sua vida.o para transformar a sua vida.o para transformar a sua vida.    
    
    
    
QuebrantamentoQuebrantamentoQuebrantamentoQuebrantamento    
 
Salmos 51:17 Salmos 51:17 Salmos 51:17 Salmos 51:17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A 
um Espírito quebrantado não desprezarás oh Deus. 
 
Deus valoriza um espírito quebrantadoDeus valoriza um espírito quebrantadoDeus valoriza um espírito quebrantadoDeus valoriza um espírito quebrantado    
    
Em Mateus 5, Jesus traça o perfil de um espírito quebrantadoEm Mateus 5, Jesus traça o perfil de um espírito quebrantadoEm Mateus 5, Jesus traça o perfil de um espírito quebrantadoEm Mateus 5, Jesus traça o perfil de um espírito quebrantado    
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Manso, humilde, misericordioso, os que choram, pacificador, fome e 
sede de justiça, 
 
Jesus faz promessa a quem tem o espírito quebrantadoJesus faz promessa a quem tem o espírito quebrantadoJesus faz promessa a quem tem o espírito quebrantadoJesus faz promessa a quem tem o espírito quebrantado    
Deles é o Reino de Deus; consolo, herdarão a terra; serão fartos, 
alcançarão misericórdia, serão chamados filhos de Deus; Deles é o 
reino dos céus; galardão nos céus. 
 
A Constituição A Constituição A Constituição A Constituição tridimensional do homem: corpo, alma e espírito;tridimensional do homem: corpo, alma e espírito;tridimensional do homem: corpo, alma e espírito;tridimensional do homem: corpo, alma e espírito;    
O homem interior e o homem exteriorO homem interior e o homem exteriorO homem interior e o homem exteriorO homem interior e o homem exterior    
Romanos 7:22 Romanos 7:22 Romanos 7:22 Romanos 7:22 Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na 
lei de Deus. 
Efésios 3:16Efésios 3:16Efésios 3:16Efésios 3:16 que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito 
no homem interior; 
II II II II CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    4:164:164:164:16 Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, 
contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. 
 
A natureza tem sua maneira de quebrarA natureza tem sua maneira de quebrarA natureza tem sua maneira de quebrarA natureza tem sua maneira de quebrar    
João 12:João 12:João 12:João 12: Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas 
se morrer produz muito fruto. 
 
O vaso de alabastro deve ser quebrado para exalar o seu perfumeO vaso de alabastro deve ser quebrado para exalar o seu perfumeO vaso de alabastro deve ser quebrado para exalar o seu perfumeO vaso de alabastro deve ser quebrado para exalar o seu perfume    
Exemplos de quebrantamentoExemplos de quebrantamentoExemplos de quebrantamentoExemplos de quebrantamento    
IsaiasIsaiasIsaiasIsaias – Eis-me aqui, envia-me à mim... 
JesusJesusJesusJesus – Aniquilou-se e tomou a forma de servo; 
João BatistaJoão BatistaJoão BatistaJoão Batista – Importa que Ele cresça e que eu diminua; 
Paulo Paulo Paulo Paulo – considero tudo como perda; 
Maria Maria Maria Maria – Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a 
tua vontade. 
    
Um apelo proféticoUm apelo proféticoUm apelo proféticoUm apelo profético    
II Crônica 7:14 E se o meu povo que se chama pelo meu Nome, se 
humilhar e orarhumilhar e orarhumilhar e orarhumilhar e orar, e buscar a minha facebuscar a minha facebuscar a minha facebuscar a minha face e se desviar de seus maus se desviar de seus maus se desviar de seus maus se desviar de seus maus 
caminhos,caminhos,caminhos,caminhos, então eu ouvireieu ouvireieu ouvireieu ouvirei do céu, e perdoareiperdoareiperdoareiperdoarei os seus pecados e 
sararei a sua terra. sararei a sua terra. sararei a sua terra. sararei a sua terra.     
    
    
    
A serpente, uma serva do Senhor!A serpente, uma serva do Senhor!A serpente, uma serva do Senhor!A serpente, uma serva do Senhor!    
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Ezequiel 28:11-19 
 
Colocando o Diabo em seu devido lugarColocando o Diabo em seu devido lugarColocando o Diabo em seu devido lugarColocando o Diabo em seu devido lugar    
Lúcifer foi derrotado quando pecou; 
Como criatura de Deus passou a depender de seu criador; 
As ações diabólicas são controladas por Deus; 
 
A estrela que comeu o pó da terraA estrela que comeu o pó da terraA estrela que comeu o pó da terraA estrela que comeu o pó da terra    
Quem era ele? Ezequiel 28:11-19 
As tarefas que ele executava.  V14 
O risco que ele assumiu. V16, 17 
A sua motivação. Isaias 14:13, 14 
Era limitado para alcançar o que desejava: 
Lúcifer não é onipresente, pois não pode estar em vários lugares ao 
mesmo tempo; 
Ele não é onisciente, e não sabe fazer uma previsão do futuro; 
Somente Deus pode prever o futuro de forma precisa; 
O Diabo não é onipotente, e não tem o poder de produzir uma única 
molécula; 
Deus disse: haja luz e houve luz; 
Ele não pode afligir Jó sem a aprovação de Deus; 
Ele é limitado naquilo que pode prever; 
Ele é limitado no controle dos danos; 
Ele é limitado no conhecimento de Deus; 
É limitado para entender a diferença entre o tempo e a eternidade; 
Satanás jamais cantará novamente, apenas gemerá. 
 
A serpente, uma serva do SenhorA serpente, uma serva do SenhorA serpente, uma serva do SenhorA serpente, uma serva do Senhor    
O poder do Diabo é limitado diante de Deus; 
As ações do Diabo são controladas por Deus; 
Deus usa o Diabo para punir os não convertidos; 
Deus usa Satanás para refinar o obediente; 
Deus usa Satanás para disciplinar os desobedientes; 
Exemplo de Saul; 
Deus usa Satanás para purificar seus escolhidos; 
Quando Deus diz basta, Satanás se retira. 
 
Estratégias satânicas contra o crenteEstratégias satânicas contra o crenteEstratégias satânicas contra o crenteEstratégias satânicas contra o crente    
Desviar o crente da vontade de Deus; 
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Desviar o crente da Palavra de Deus; 
Desviar o crente da cruz; 
 
As sete portas do InfernoAs sete portas do InfernoAs sete portas do InfernoAs sete portas do Inferno    
Rebelião; 
Ira; 
Ódio; 
Culpa; 
Falsas religiões; 
Medo; 
Imoralidade. 
 
 
 
A realidade do terceiro milênio!A realidade do terceiro milênio!A realidade do terceiro milênio!A realidade do terceiro milênio!    
Salmos 90:4 Salmos 90:4 Salmos 90:4 Salmos 90:4 Porque mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem 
que passou, e como uma vigília da noite. 
 
A representação A representação A representação A representação do tempo na vida do homemdo tempo na vida do homemdo tempo na vida do homemdo tempo na vida do homem    
Representa a dimensão da vida em termos de presente, passado e 
futuro; 
O passado pode representar um pesadelo em vista de maus 
momentos vividos ou de acontecimentos maravilhosos que jamais se 
repetirão; 
O presente pode representar uma tormenta; 
O presente uma constante ameaça de medo e incertezas. 
A questão da temporaneidade para DeusA questão da temporaneidade para DeusA questão da temporaneidade para DeusA questão da temporaneidade para Deus    
O relógio de Deus é diferente do nosso, porque mil anos são como o 
dia de ontem que passou, ou como uma vigília da noite; 
Deus tem o controle da história; 
Deus pode interferir em nossa história e mudar o rumo das coisas; 
Deus tem o controle das situações e pode mudar as circunstâncias de 
nossa vida a qualquer momento; 
Deus é quem controle e domina o cosmos e a vida do planeta. 
Fatos que Fatos que Fatos que Fatos que dêdêdêdê    certo acontecerão no próximo milênio que envolverão a certo acontecerão no próximo milênio que envolverão a certo acontecerão no próximo milênio que envolverão a certo acontecerão no próximo milênio que envolverão a 
terra, a vida social, o comportamento das pessoas, o contexto político.terra, a vida social, o comportamento das pessoas, o contexto político.terra, a vida social, o comportamento das pessoas, o contexto político.terra, a vida social, o comportamento das pessoas, o contexto político.    
Abalos que podem afetar a vida na terraAbalos que podem afetar a vida na terraAbalos que podem afetar a vida na terraAbalos que podem afetar a vida na terra    
Profecias de que o mundo se acabará no período de 2000 a 2007; 
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O descongelamento das geleiras como Antártida, Cordilheira dos 
Andes etc.; 
O efeito El Ninho destruirá a o Caribe, destruindo pequenos países da 
América Central e da Amazônia Brasileira, ligando o Oceano Pacifico 
com o Atlântico; 
A terra será superaquecida pelos buracos nas camadas de Ozónio e 
muita gente morrerá; 
A eclosão da terceira guerra mundial e que tem como pretexto o 
Oriente Médio; 
A terra será colidida por um meteoro gigante e matará Terça parte da 
humanidade, causando maremotos gigantescos que destruirá as 
cidades litorâneas. 
Calamidades na vida socialCalamidades na vida socialCalamidades na vida socialCalamidades na vida social    
Desemprego, a quebra e a falência do Estado, caos na saúde pública, 
falência econômica dos países do terceiro mundo, Miséria, revoluções 
armadas, greves, privatização total do serviço público; guerra civil 
dolarização da economia. 
Mudanças de comportamentoMudanças de comportamentoMudanças de comportamentoMudanças de comportamento    
Violência urbana, assaltos, sequestros, estupros, saques a lojas e 
supermercados, prostituição, desagregação familiar; gangues, 
perturbações mentais, suicídios, homicídios, proliferação da aids, do 
câncer e da diabete. 
Transformações no contexto políticoTransformações no contexto políticoTransformações no contexto políticoTransformações no contexto político    
Uma só potência governando o mundo; uma só moeda mundial; um 
só regime político que é o capitalismo selvagem; uma só religião 
globalizada; uma só identidade pessoal; a obrigação tecnológica 
dominadora. 
A mensagem profética ao povo de Deus: Endireitai as suas veredas, A mensagem profética ao povo de Deus: Endireitai as suas veredas, A mensagem profética ao povo de Deus: Endireitai as suas veredas, A mensagem profética ao povo de Deus: Endireitai as suas veredas, 
preparai o caminho do Senhor.preparai o caminho do Senhor.preparai o caminho do Senhor.preparai o caminho do Senhor.    
As últimas cartadas do Diabo e de sua fúria contra os homens; 
O terceiro milênio como tempo da última colheita; 
A defesa da Igreja com Ministérios de Batalha Espiritual, Cura Interior 
e Libertação.  
A nossa atitude neste dia, ao nos adentrarmos num novo milênio:A nossa atitude neste dia, ao nos adentrarmos num novo milênio:A nossa atitude neste dia, ao nos adentrarmos num novo milênio:A nossa atitude neste dia, ao nos adentrarmos num novo milênio:    
Pedir ao Senhor quebrantamento espiritual neste momento; 
Nos arrependermos dos nossos pecados; 
Fizemos muitas coisas erradas que Deus não mandou fazer e que 
entristeceu o Espírito Santo e por isso que estamos sendo provados 
em meio à tantas lutas, tribulações e dificuldades; 
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Confessarmos os nossos pecados que deram legalidade ao Diabo se 
infiltrar em nossas vidas com os seus argumentos e Ter feito um 
grande estrago de destruição em nossa economia, finanças, laços 
conjugais, familiares e na vida espiritual; 
Anularmos, em O Nome de Jesus, e pelo Sangue de Jesus, todos os 
argumentos e sofismas do Diabo em nossas vida; 
A liberação do perdão àqueles que nos perseguem e que nos 
prejudicam; 
Receber o perdão de Deus, a cura interior e a libertação das garras do 
Diabo; 
Quebrando as maldições hereditárias e espíritos familiares que lhe 
atormentam; 
Tomando posse da cura interior com um renovo poderoso do Espírito 
Santo; 
Receba a completa libertação em O Nome de Jesus; 
Receba uma unção poderosíssima do Espírito Santo; 
Faça nesta noite um pacto com Deus Jeovah para a santificação 
permanente de sua vida. 
A caA caA caA caverna de Adulãoverna de Adulãoverna de Adulãoverna de Adulão    
I Samuel 22:1-5 
 
Os paradoxos, contradições, altos e baixos, virtudes e defeitos de um Os paradoxos, contradições, altos e baixos, virtudes e defeitos de um Os paradoxos, contradições, altos e baixos, virtudes e defeitos de um Os paradoxos, contradições, altos e baixos, virtudes e defeitos de um 
homemhomemhomemhomem    
Potencialidades e fraquezas, riquezas e carências, inteligência e 
impulsividade neuróticas. 
As qualidades de DaviAs qualidades de DaviAs qualidades de DaviAs qualidades de Davi    
Filho de Jessé; corajoso ao enfrentar Golias; sensível à arte; músico ao 
tocar arpas; compositor de salmos e hinos de louvor; pastor de 
ovelhas; conselheiro de Saul; líder e administrador no reinado de Israel, 
homem guerreiro e determinado. 
Os paradoxos, contradições, altos e baixos,Os paradoxos, contradições, altos e baixos,Os paradoxos, contradições, altos e baixos,Os paradoxos, contradições, altos e baixos,    virtudes e defeitos de Davivirtudes e defeitos de Davivirtudes e defeitos de Davivirtudes e defeitos de Davi    
Muitas ambiguidades em seu caráter; homem sonhador e de grandes 
aspirações; temperamento melancólico; homem emotivo que se 
deprimia facilmente; um homem cheio de crises e conflitos, homem 
afetuoso que se apaixonava facilmente;  grande paixão por Mical (filha 
do rei Saul);  paixão pela esposa de seu amigo Urias; um homem 
muito perseguido e visado por Satanás; foi perseguido pelo rei Saul 
que procurava para mata-lo; em seu reinado foi muito perseguido por 
outras nações, afetuoso e capaz de construir grande amizades 
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sinceras como a de Jonatas, filho de Saul; um homem de sexualmente 
impulsivo e libidinoso ao cometer adultério com Batseba; malicioso ao 
enviar Urias para morrer na frente de batalha. 
Os paradoxos, contradições, altos e Os paradoxos, contradições, altos e Os paradoxos, contradições, altos e Os paradoxos, contradições, altos e baixos, virtudes e defeitos de um baixos, virtudes e defeitos de um baixos, virtudes e defeitos de um baixos, virtudes e defeitos de um 
homemhomemhomemhomem    
O homem incongruente segundo Carl Rogers; O arquétipo do “Persona 
“segundo Carl Gustav Jung; 
O arquétipo do “sombra “segundo Carl Gustav Jung. 
Davi em crise refugiaDavi em crise refugiaDavi em crise refugiaDavi em crise refugia----se na caverna de Adulãose na caverna de Adulãose na caverna de Adulãose na caverna de Adulão    
V2 juntaram-se a ele mais de 400 homens que estavam em apertos, 
endividados e amargurados; 
V2 em ambiente de crise tornou-se líder naquela lugar; Lembranças de 
seu pai Jessé. 
O ambiente da caverna de AdulãoO ambiente da caverna de AdulãoO ambiente da caverna de AdulãoO ambiente da caverna de Adulão    
A tendência da socialização em ecologia de segurança em meio às 
carências; Os pobres que vivem em favelas; Os mendigos que 
sobrevivem debaixo dos viadutos; A solidariedade entre si; todos 
compartilhavam dos mesmos problemas e ali se sentiam seguros e 
protegidos; 
À procura de um refúgio em busca da segurançaÀ procura de um refúgio em busca da segurançaÀ procura de um refúgio em busca da segurançaÀ procura de um refúgio em busca da segurança    
O desejo de retornar ao útero materno; A fuga dos grandes centros 
para o interior; a procura do isolamento;  
O refúgio na caverna de Adulão; 
Os sintomas da síndrome de PânicoOs sintomas da síndrome de PânicoOs sintomas da síndrome de PânicoOs sintomas da síndrome de Pânico    
Os falsos refúgios para quem está inseguroOs falsos refúgios para quem está inseguroOs falsos refúgios para quem está inseguroOs falsos refúgios para quem está inseguro    
Drogas, bebidas alcóolicas, falsos amigos, shoppings, salões de 
cinemas, viagens de passeios, Miami, Caribe, Europa, Conventos, 
Mosteiros, Interior, Subir aos montes, Cartomantes, migrações, 
namoro, sexo, dormir etc. 
O esconderijo do altíssimo DeusO esconderijo do altíssimo DeusO esconderijo do altíssimo DeusO esconderijo do altíssimo Deus    
Salmos 90:1 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em 
geração; 
Salmos 91:1 O que habita no esconderijo do altíssimo, à sombra do 
onipotente descansará; 
Salmos 62:1-3 Somente em Deus a Minh’alma espera silenciosa, pois 
Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha 
salvação, o meu alto refúgio e não serei abalado. 
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As Obras da Carne: (Mãos levantadas em direção à porta de saída As Obras da Carne: (Mãos levantadas em direção à porta de saída As Obras da Carne: (Mãos levantadas em direção à porta de saída As Obras da Carne: (Mãos levantadas em direção à porta de saída ––––    
com palavras com palavras com palavras com palavras foraforaforafora    (3x).(3x).(3x).(3x).    
Espíritos imundos/ Feitiçaria/ Espiritismo/ Prostituição/   Impurezas/   
Falso Ensino/ Incredulidade/   Inimizades/ Dissensões/ Adultério/ 
Falsidade/ Toxicomania/ Alcoolismo/ Facções/ Pecado Oculto / 
Opressão/. Fora! Fora!  
 
As duas mãos erguidas para dentAs duas mãos erguidas para dentAs duas mãos erguidas para dentAs duas mãos erguidas para dentro da Igreja!  (Ministrando os Frutos ro da Igreja!  (Ministrando os Frutos ro da Igreja!  (Ministrando os Frutos ro da Igreja!  (Ministrando os Frutos 
do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito ––––    “venha (3x) ““venha (3x) ““venha (3x) ““venha (3x) “    
Todo amor/   Toda mansidão/ Toda a Alegria/   Fidelidade/ Domínio 
próprio/ Longanimidade/ Toda a paz de Cristo. 
 
Vamos dar o nosso brado de Júbilo para saquear o Inferno e resgatar Vamos dar o nosso brado de Júbilo para saquear o Inferno e resgatar Vamos dar o nosso brado de Júbilo para saquear o Inferno e resgatar Vamos dar o nosso brado de Júbilo para saquear o Inferno e resgatar 
as almas as almas as almas as almas perdidas através de Cristo Jesus ( Eh! Eh! Eh....) .perdidas através de Cristo Jesus ( Eh! Eh! Eh....) .perdidas através de Cristo Jesus ( Eh! Eh! Eh....) .perdidas através de Cristo Jesus ( Eh! Eh! Eh....) .    
    
A necessidade da confissão dos pecadosA necessidade da confissão dos pecadosA necessidade da confissão dos pecadosA necessidade da confissão dos pecados    
I João 1:9 
 
A universalidade dos pecadosA universalidade dos pecadosA universalidade dos pecadosA universalidade dos pecados    
Romanos 3:23Romanos 3:23Romanos 3:23Romanos 3:23 Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; 
 
Consequências para quem encobre pecadosConsequências para quem encobre pecadosConsequências para quem encobre pecadosConsequências para quem encobre pecados    
ProvérbiosProvérbiosProvérbiosProvérbios    28:128:128:128:13333 O que encobre suas transgressões jamais 
prosperará; 
O pecado acende a ira de Deus para a disciplinar o transgressor; 
O pecado chama maldições na vida do crente; 
O pecado cria argumentos para o diabo usar contra a sua vida e a de 
sua família; 
Pecados encobertos geram angústia, vergonha e sentimento de culpa; 
Adão e Eva que fugiam de Deus no Jardim do Éden; 
O pecado cega o entendimento; O pecado escraviza o homem; O 
pecado mata. 
O pecado tira a unção de Deus na vida do homem e entristece o 
Espírito Santo. 
 
Pecados não confessados são somatizados pelo organismoPecados não confessados são somatizados pelo organismoPecados não confessados são somatizados pelo organismoPecados não confessados são somatizados pelo organismo    
Insônia, angústia, falta de apetite, taquicardia, pânico, insegurança, 
opressão, medo, depressão, pesadelos, terrores noturnos, gastrites, 
diabetes, úlceras nervosas. 
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A necessidade da confissãoA necessidade da confissãoA necessidade da confissãoA necessidade da confissão    
MateusMateusMateusMateus    10:3210:3210:3210:32 Portanto, todo aquele que me confessar diante dos 
homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos 
céus. 
 
Recompensas divinas para quem confessa os pecadosRecompensas divinas para quem confessa os pecadosRecompensas divinas para quem confessa os pecadosRecompensas divinas para quem confessa os pecados    
Ele é fiel e justo para nos perdoar; 
Ele é fiel e justo para nos purificar. 
ProProProProv. 28:13b v. 28:13b v. 28:13b v. 28:13b Quem confessa seus pecados alcançará misericórdia. 
 
Os efeitos psicoterápicos da confissãoOs efeitos psicoterápicos da confissãoOs efeitos psicoterápicos da confissãoOs efeitos psicoterápicos da confissão    
Funciona como uma catarse; controle a adrenalina; alivia as tensões, 
elimina as raízes de amargura; anula os argumentos do Diabo contra a 
sua vida; limpa o inconsciente dos recalques neuróticos; retira o fardo 
pesado; reequilibra as funções endócrinas, promove a saúde mental, 
proporciona um renovo emocional, torna o homem mais amigo de 
Deus, purifica a alma. 
 
A confissão deve ser direta a DeusA confissão deve ser direta a DeusA confissão deve ser direta a DeusA confissão deve ser direta a Deus    
Salmos 51:4 Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que era mau 
perante os teus olhos. 
 
 
 
 
Os efeitos do perdão de DeusOs efeitos do perdão de DeusOs efeitos do perdão de DeusOs efeitos do perdão de Deus    
Purifica a nossa alma; Proporciona a cura interior; Proporciona a 
libertação das garras do Inimigo; Proporciona a paz conosco, com as 
pessoas e com Deus. 
 
Passos a seguir:Passos a seguir:Passos a seguir:Passos a seguir:    
Peça ao Espírito Santo que lhe conceda quebrantamento espiritual; 
Reconheça as suas transgressões que tem desagradado a Deus; 
Confesse com os seus lábios as suas faltas a Deus; 
Peça perdão em O Nome de Jesus; 
Repreenda as obras do inimigo em sua vida; 
Anule em o Nome de Jesus todo argumento usado pelo Diabo contra 
a sua vida; 
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Suplique pelo sangue de Jesus que lhe purifique; 
Recebe o perdão do Senhor para a sua libertação e cura interior. 
 
 
As três fases da vida espiritualAs três fases da vida espiritualAs três fases da vida espiritualAs três fases da vida espiritual    
Vida espiritual de altos e baixos; 
Estados de fervor e de frieza; 
Fases de comunhão e de distanciamento de Deus; 
As três fases na vida espiritual do homem baseado na experiência do 
apóstolo Paulo. 
 
A fase do primeiro amorA fase do primeiro amorA fase do primeiro amorA fase do primeiro amor    
O primeiro momento da experiência com Deus; 
Prazer na oração, na leitura da palavra, e na comunhão com a Igreja; 
Uma alegria impar em que tudo é maravilhoso. 
Saulo de Tarso viveu esse momento quando era estudante de 
Teologia; 
Quando fez estudo da palavra de Deus através de Gamaliel, seu 
mestre erudito; 
Conheceu a Deus através da seita dos Fariseus. 
 
A fase da acomodação A fase da acomodação A fase da acomodação A fase da acomodação     
Nos tornamos materialistas; 
Envolvidos com a vida secular; 
A Igreja passa a ser secundária; 
Dividimos a nossa motivação com outros interesses sociais; 
Gradualmente nos ausentamos de Deus; 
Começamos a fazer coisas que desagradam a Deus; 
Nos envolvamos com uma vida pecaminosa; 
Entristecemos o Espírito Santo; 
Criamos legalidades e argumentos do Diabo em nossas vidas através 
do pecado. 
Saulo viveu esse momento e se tornou um crente muito teórico; 
Fez perseguição serrada aos cristãos no século I; 
Assistiu o apedrejamento de Estevão, como mártir; 
Guardou a túnica ensanguentada de Estevão como troféu; 
Andava em pecado e chamou para sua vida muita argumentação 
diabólica. 
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A terceira fase da eA terceira fase da eA terceira fase da eA terceira fase da experiência sobrenatural do crentexperiência sobrenatural do crentexperiência sobrenatural do crentexperiência sobrenatural do crente    
A Bíblia chama essa experiência de novo nascimento; 
Jesus argumentou isso com Nicodemos que era muito religioso e 
sábio em Teologia; 
Isso pode acontecer na vida dos crentes quando ele se santifica a 
Deus; 
É uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo que os 
pentecostais chamam de “batismo ou Segunda benção”, e que nós 
batistas chamamos de “plenitude” ou “unção poderosa do Espírito 
Santo “. 
Não importa o termo, mas a experiência é uma só; 
Paulo passou por essa experiência no caminho de Damasco: 
Subitamente lhe acercou um esplendor que veio dos céus: 
Caindo por terra ouviu uma voz:  Saulo, Saulo, porque me persegues? 
Eu sou Jesus a quem tu persegues. 
Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te cumpre a fazer; 
Saulo se levantou e ficou cego; 
Saulo entrou em Damasco e permaneceu na casa de um crente por 3 
dias, em jejum, e a mercê do comando de Deus; 
Ananias recebe o recado de Deus e vai ao encontro de Saulo. Atos 
9:15 Disse-lhe o Senhor: vai porque este é para mim um vaso 
escolhido para levar o meu nome perante os gentios, e os reis e os 
filhos de Israel. 
 
 
Os resultados da experiência sobrenatural do crente com o Espírito Os resultados da experiência sobrenatural do crente com o Espírito Os resultados da experiência sobrenatural do crente com o Espírito Os resultados da experiência sobrenatural do crente com o Espírito 
SantoSantoSantoSanto    
Ele se quebranta. Ele tem sede e fome de Deus. Ele passa a fazer 
prova com Deus. Ele passa a jejuar; 
Ele recebe de Deus as chaves dos céus; Ele tem intimidade com o 
Senhor; 
Ele passa a receber poder, autoridade e domínio sobre as 
circunstancias materiais; 
Ele mortifica o seu homem exterior; Ele mortifica a carne. Ele tem 
domínio sobre o pecado;    
Ele recebe uma unção poderosíssima do Espírito Santo;    
Ele tem autoridade sobre os demônios; Ele recebe os dons espirituais;    
Ele tem profundo amor pelas almas perdidas.  Ele desenvolve em seu 
caráter os frutos do Espírito Santo.    
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Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:    
Em que fase da vida espiritual você está vivendo? 
Você esqueceu o seu primeiro amor por Deus e por sua Igreja? 
Você está na Segunda fase, vivendo acomodado, envolvido por tantos 
interesses e compromissos sociais; 
Tem se afastado da comunhão com o Seu Senhor. Tem 
experimentado alguns pecados e que são ocultos da Igreja? 
Tem desejo que entrar na terceira fase para obter vitória e ser feliz? 
 
A A A A vigilânciavigilânciavigilânciavigilância    do crentedo crentedo crentedo crente    
    
Sede sóbrios, vigiai! O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor, 
rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. (I Pedro 5:8). 
 
Conceito de vigilância Conceito de vigilância Conceito de vigilância Conceito de vigilância ----        Estar atento, de prontidão e de vigília frente a 
qualquer situação.        
Ilustração;Ilustração;Ilustração;Ilustração; Os crentes são alvos permanentes do inimigo. 
 
Os filhos de Deus não dormemOs filhos de Deus não dormemOs filhos de Deus não dormemOs filhos de Deus não dormem 
I Tessalonicenses 5:6 Não durmamos como os demais, mas vigiemos 
e sejamos sóbrios. 
    
Ilustração: Ilustração: Ilustração: Ilustração: O estado de vigilância na selva de guerrilheiros em Marabá. 
 
Razões para vivermos sempre em estado de alertaRazões para vivermos sempre em estado de alertaRazões para vivermos sempre em estado de alertaRazões para vivermos sempre em estado de alerta    
    
3.1. Devemos vigiar as investidas do Diabo3.1. Devemos vigiar as investidas do Diabo3.1. Devemos vigiar as investidas do Diabo3.1. Devemos vigiar as investidas do Diabo    
Sede sóbrios, vigiai! O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor, 
rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. (I Pedro 5:8). 
 
Devemos vigiar as tentações do inimigoDevemos vigiar as tentações do inimigoDevemos vigiar as tentações do inimigoDevemos vigiar as tentações do inimigo    
Mateus 26:41A Vigiai e orai para que não entreis em tentação. 
 
Devemos estar vigilante contra a nossa natureza carnal e instintiva.Devemos estar vigilante contra a nossa natureza carnal e instintiva.Devemos estar vigilante contra a nossa natureza carnal e instintiva.Devemos estar vigilante contra a nossa natureza carnal e instintiva.    
Mateus 26:41B Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 
 
As astutas ciladas do DiaboAs astutas ciladas do DiaboAs astutas ciladas do DiaboAs astutas ciladas do Diabo    
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Efésios 6:11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que 
possais resistirpossais resistirpossais resistirpossais resistir as astutas ciladas do Diabo. 
As ciladas do desejos carnais; 
As ciladas do assédio sexual; 
As ciladas dos maus pensamentos e dos planos maléficos; 
As ciladas da mentira, do engodo e da falsidade; 
As ciladas da murmuração e do mundanismo; 
As ciladas da corrupção e da maledicência; 
As setas do inimigo. 
 
Ilustração:  Ilustração:  Ilustração:  Ilustração:  A seta do inimigo em Parintins. 
 
As armas de nossa batalhaAs armas de nossa batalhaAs armas de nossa batalhaAs armas de nossa batalha    
As armas em Deus. As armas em Deus. As armas em Deus. As armas em Deus. II Coríntios 10:4 As armas de nossa milícia não 
são carnais, mas sim poderosíssimas em Deus para destruir 
fortalezas. 
A firmeza na fé. A firmeza na fé. A firmeza na fé. A firmeza na fé. I Coríntios 16:13 Vigiai, estai firmes na fé; portai-vos 
varonilmente; fortalecei-vos. 
Perseverando em oraçãoPerseverando em oraçãoPerseverando em oraçãoPerseverando em oração -  Colossenses 4:2 Perseverai na oração, 
velando nela com ações de graças. 
    
Exortações para permanecermos em estado de vigilância.Exortações para permanecermos em estado de vigilância.Exortações para permanecermos em estado de vigilância.Exortações para permanecermos em estado de vigilância.    
Cuidado para não cair – I Cor. L0:12 Aquele pois que pensa estar em 
pé, cuide para que não caia. 
Cuidado com a ira e o rancor; 
Cuidados com as palavras que amaldiçoam e blasfemam; 
Cuidado com o território em que andas; 
Cuidado com objetos que levas pra casa; 
Cuidado com pessoas que colocas em tua casa; 
Cuidado com as tuas amizades. 
Um descuido é fatal. 
 
Experimentando o sobrenatural de DeusExperimentando o sobrenatural de DeusExperimentando o sobrenatural de DeusExperimentando o sobrenatural de Deus    
Atos 9: 1-22 
 
Conceito de sobrenaturalConceito de sobrenaturalConceito de sobrenaturalConceito de sobrenatural    
É tudo aquilo que não é além do sensorial. 
 
A manifestação do sobrenatural de DeusA manifestação do sobrenatural de DeusA manifestação do sobrenatural de DeusA manifestação do sobrenatural de Deus    
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Moisés na sarça ardente; 
Jacó no vau de Jaboque; 
Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo; 
A abertura do mar vermelho; 
A destruição de Sodoma e Gomorra; 
A transladação de Enoque; 
Jesus no Monte da Transfiguração; 
O dia do pentecostes. 
 
A saturação do materialismo A saturação do materialismo A saturação do materialismo A saturação do materialismo dialético dialético dialético dialético     
A queda do muro de Berlim; 
A perestroika; 
O imperialismo norte-americano e o capitalismo selvagem; 
A esterilidade do ceticismo teórico do teologismo contemporâneo que 
não crê no sobrenatural e que escamoteia o poder do Espírito Santo 
para os nossos dias. 
    
A importância de conhecermos o sobrenatural de DeusA importância de conhecermos o sobrenatural de DeusA importância de conhecermos o sobrenatural de DeusA importância de conhecermos o sobrenatural de Deus    
Transforma nossas vidas com um novo sentido espiritual; 
O Senhor coloca a chave dos céus em nossas mãos; 
Nos garante vitória nas lutas; 
Nos dá uma nova unção com poder a autoridade em o Nome de 
Jesus. 
 
O drama de Saulo de TarsoO drama de Saulo de TarsoO drama de Saulo de TarsoO drama de Saulo de Tarso    
Um grande intelectual de sua época;    
Aprendeu aos pés de Gamaliel, seu mestre;    
Era um judeu com cidadania de Roma;    
Pertencia à elite religiosa dos fariseus;    
Saulo era um crente teórico e materialista;    
Foi usado pelo Diabo com ódio mortal contra os cristãos de seu 
tempo;    
Foi usado a ponto de se transformar num perseguidor implacável 
contra a Igreja de Jesus Cristo;    
Deus acompanhava a vida espiritual de Paulo e tinha um plano em sua 
vida;    
Relatos de sua conversão nos mostra a grande transformação que 
Deus opera em nossas vidas quando nos transformamos em vasos 
de bençãos.    
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Evidências do sobrenatural de Deus na vida do crenteEvidências do sobrenatural de Deus na vida do crenteEvidências do sobrenatural de Deus na vida do crenteEvidências do sobrenatural de Deus na vida do crente    
V3. O sobrenatural como um sinal; 
V4. Caindo na unção; 
V5. Deus falando com o homem; 
V6. Deus dando-nos o comando e a direção que devemos tomar; 
V8. A marca de Deus em nossas vidas; 
V9. Deus muda os nossos costumes religiosos; 
V10.  Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos abençoar; 
V11. Deus conhece em detalhes a nossa vida e toma providencias em 
nosso favor; 
V15. Deus tem um projeto de Ministério em nossas vidas. 
 
V17. No sobrenatural, somos quebrantados para sermos curados e 
libertos; 
 
V18. No sobrenatural, somos cheios do Espírito Santo e somos 
batizados com a sua plenitude. 
 
A Igreja precisa de cA Igreja precisa de cA Igreja precisa de cA Igreja precisa de crentes que vivam no sobrenatural de Deusrentes que vivam no sobrenatural de Deusrentes que vivam no sobrenatural de Deusrentes que vivam no sobrenatural de Deus    
Para ministrar aos enfermos, endemoniados, oprimidos, libertar os 
cativos; 
Para ministrar os novos convertidos. 
Para impor as mãos com autoridade e poder. 
 
Você precisa dessas experiências para Ter uma vida espirituVocê precisa dessas experiências para Ter uma vida espirituVocê precisa dessas experiências para Ter uma vida espirituVocê precisa dessas experiências para Ter uma vida espiritual vitoriosaal vitoriosaal vitoriosaal vitoriosa    
V3. Recebendo um sinal de Deus; 
V4. Experimentando uma nova unção; 
V5. Gerando intimidade com Deus para ouvir a sua voz; 
V6. Estando disposto a receber o comando e a direção que deve 
tomar em sua vida; 
V8. A marca de Deus em sua vida; 
V9. A mudança de costumes através da fé; 
V10.  Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos abençoar; 
V11. Deus conhece em detalhes a nossa vida e toma providencias em 
nosso favor; 
V15. Receber de Deus um projeto para o seu ministério. 
V17. Deus vai lhe quebrantar para ser curado e liberto do nosso 
comodismo e indiferença; 
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V18. No sobrenatural, serás cheios do Espírito Santo para viver em 
toda a sua plenitude. 
 
 
Ilustração:  Ilustração:  Ilustração:  Ilustração:  Minha experiência como pastor Batista. 
Apelo:Apelo:Apelo:Apelo:   
Conhecendo o sobrenatural de Deus; 
Apelo a quem deseja essa nova experiência. 
 
 
 
A Igreja para os nossos dias!Igreja para os nossos dias!Igreja para os nossos dias!Igreja para os nossos dias!    
Efésios 5:15-16 Vede prudentemente como andais, não como loucos 
mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. 
Uma antevisão das profecias bíblicas para os últimos diaUma antevisão das profecias bíblicas para os últimos diaUma antevisão das profecias bíblicas para os últimos diaUma antevisão das profecias bíblicas para os últimos diassss. 
Efésios 5:15-16 Vede prudentemente como andais, não como loucos 
mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. 
João 16:33 No mundo tereis aflições, mas tende bom animo porque 
eu venci o mundo. 
Mateus 24:21 Porque haverá uma tão grande aflição como nunca 
houve desde o princípio do mundo. 
Efésios 6:12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, 
mas sim contra principados e potestades, contra os poderes deste 
mundo tenebroso. 
As investidas do Diabo contra a Igreja de Jesus CristoAs investidas do Diabo contra a Igreja de Jesus CristoAs investidas do Diabo contra a Igreja de Jesus CristoAs investidas do Diabo contra a Igreja de Jesus Cristo. 
O movimento satanista no Brasil; 
Os planos diabólicos contra a vida dos pastores; 
Os planos diabólicos contra as Igrejas evangélicas; 
A ação revanchista da Igreja Católica; 
O comprometimento da mídia com a Nova Era. 
A campanha de difamação contra os evangélicos. 
A base de sustentação e defesa da IgrejA base de sustentação e defesa da IgrejA base de sustentação e defesa da IgrejA base de sustentação e defesa 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. 
A ordem de Deus para a Igreja dos nossos diA ordem de Deus para a Igreja dos nossos diA ordem de Deus para a Igreja dos nossos diA ordem de Deus para a Igreja dos nossos dias 
Isaias 54:2 Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das 
tuas habitações; não o impeças; alonga as tuas cordas, e firma bem 
as tuas estacas. 
O perfil da Igreja de Deus para os nossos diO perfil da Igreja de Deus para os nossos diO perfil da Igreja de Deus para os nossos diO perfil da Igreja de Deus para os nossos dias 



 

201 de 250 
 
 

Uma Igreja avivada 
A fria Igreja de Laodicéia que foi vomitada  
Apocalipse 3:16 Assim, porque não és morna, e não és fria e nem 
quente, vomitar-te-ei   da minha boca. 
A visão de Ezequiel em um vale de ossos secos – Ezequiel cap. 37 
Uma Igreja em que os membros vivam em união e em santidadUma Igreja em que os membros vivam em união e em santidadUma Igreja em que os membros vivam em união e em santidadUma Igreja em que os membros vivam em união e em santidade 
Hebreus 12:14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual 
ninguém verá a Deus. 
I Pedro 1:16 Sede santos, porque eu sou santo; 
Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de 
vós. 
Efésios 4:1-6 
Uma Igreja guerreira que ensine os seus membros a batalha espirituUma Igreja guerreira que ensine os seus membros a batalha espirituUma Igreja guerreira que ensine os seus membros a batalha espirituUma Igreja guerreira que ensine os seus membros a batalha espiritual 
Efésios 6:12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, 
mas sim contra principados e potestades, contra os poderes deste 
mundo tenebroso. 
Tomando posse da armadura de Deus. Efésios 6:10-18 
Uma Igreja que desempenhe o ministérios de libertação 
Casamentos comprometidos e fracassados; 
Famílias desestruturadas. 
Uma Igreja que desempenhe o ministério de cura interiUma Igreja que desempenhe o ministério de cura interiUma Igreja que desempenhe o ministério de cura interiUma Igreja que desempenhe o ministério de cura interior 
Pessoas aflitas, angustiadas, desesperadas e oprimidas pelos 
demônios. 
Uma Igreja que tenha amor pelas almas perdidas 
Marcos 16:15-18 
Uma Igreja cujos membros Uma Igreja cujos membros Uma Igreja cujos membros Uma Igreja cujos membros sejam cheios do Espírito Sansejam cheios do Espírito Sansejam cheios do Espírito Sansejam cheios do Espírito Santo 
Efésios 5:18 Não vos embriagueis com vinhos onde há devassidão, 
mas enchei-vos do Espírito. 
 
 
 
EEEEtnia de Deustnia de Deustnia de Deustnia de Deus    
Gálatas 5:16 Andai no espírito e não haveis de cumprir as 
concupiscências da carne. 
 
1. A Divisão étnica feita por DA Divisão étnica feita por DA Divisão étnica feita por DA Divisão étnica feita por Deuseuseuseus    
Seres angelicais e seres espirituais. 
2. A finalidade da criação humana 
Para o louvor da glória de Deus.  
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3. A confusão da linguagem e a torre de Babel – Genesis cap. 11 
Previsões da demolição do homem 
Genesis 6: 5-6 Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara 
sobre a terra, e que toda a imaginação de pensamento de seu coração 
era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o 
homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. 
4. Konrad Lorenz – Sete Pecados Capitais do Homem civilizado 
Morte do calor humano, queda da qualidade de vida, ambiente de 
permissividade, reversão dos valores, comprometimento ético, 
violência urbana e marginalização. 
5. A tipologia dos desajustados apresentados por Paulo 
II Timóteo 3:1-6 Sabe porém que nos últimos dias sobrevirão dias 
penosos, porque haverá homens avarentos, amantes de si mesmos, 
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, 
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, 
sem amor, traidores, obstinados e orgulhosos. 
6. A etnia comportamental 
O homem neurótico, massificado, criativo. 
7. O interesse científico de se criar um novo homem 
A seleção de sêmens; A engenharia genética; O projeto genoma; a 
fecundação artificial. 
8. A rejeição do homem deficiente 
Crianças excepcionais; Síndromes e aberrações cromossômicas; 
Deficiência mental; Predisposições patológicas; Fidel Castro em Cuba; 
E eliminação por Hitler; A comunidade de leprosos entre os judeus; 
A pena de morte nos USA. 
9. A natureza humana 
Corpo, alma e espírito. 
10. A etnia segundo a Palavra de Deus 
O homem natural – I Coríntios 2:14 O homem natural não aceita as 
coisas de Deus, que lhes são loucuras. 
O homem carnal – I Coríntios 3:1 Não pude vos falar como a 
espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. 
O homem espiritual – Gálatas 5:22 
11. Que tipo de homem é você? 
I Coríntios 10:32 Não vos torneis causa de tropeço para judeus nem 
para gentios e nem tampouco para a Igreja de Deus. 
12. Deus requer de nós uma tomada de posição 
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I Coríntios 10:32 Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de 
demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos 
demônios. 
Mateus 6:24 Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a 
Deus e as riquezas. 
13. O Plano de Deus para o homem 
II Coríntios 5:17 Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas 
já se passaram e eis que tudo se fez novo. 
Efésios 4:13 Até que todos cheguemos a unidade da fé e do pleno 
conhecimento do filho de Deus, à perfeita varonilidade. 
Gálatas 5:16 Andai no espírito e não haveis de cumprir as 
concupiscências da carne. 
 
 
 
 
Propósitos de ropósitos de ropósitos de ropósitos de Deus para a vida humanaDeus para a vida humanaDeus para a vida humanaDeus para a vida humana     
     
1. Questão do livre arbítr. Questão do livre arbítr. Questão do livre arbítr. Questão do livre arbítrio 
2. A postura da neutralidadA postura da neutralidadA postura da neutralidadA postura da neutralidade 
3. A Universalidade do Julgamento FinA Universalidade do Julgamento FinA Universalidade do Julgamento FinA Universalidade do Julgamento Final 
    Romanos 14:10   II Coríntios 5:10 
3.1 A falácia do ateísmo 
4.  O engano do suicídio. 
5.  O despreparo nas escolhas 
      Provérbios 14:12 Há caminhos que ao homem parece direito, mas 
ao fim dá em caminhos de morte. 
6. As duas únicas opções a escduas únicas opções a escduas únicas opções a escduas únicas opções a escolher 
Mateus 7:13 Espaçoso é o caminho que conduz à perdição; 
Mateus 7:14 Apertado é o caminho que conduz à vida. 
Salmos 1:6 Mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o 
caminho dos ímpios perecerá. 
 
7. Os direitos de Deus sobre a nossa vdireitos de Deus sobre a nossa vdireitos de Deus sobre a nossa vdireitos de Deus sobre a nossa vida 
       7.1. O direito da criação – Colossenses 1:16 
       7.2. O direito do desígnio – Colossenses 1:12, 22 
       7.3. O direito da Redenção – Colossenses 1:14    
       7.4. O direito do resgate – Colossenses 1:13 
       7. 5. O direito da reconciliação – Colossenses 1:20 
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8. Por uma definição finalPor uma definição finalPor uma definição finalPor uma definição final    
João 6:66-68 
Nos momentos finais do Ministério de Cristo muitos dos seus 
discípulos o abandonavam; 
Jesus decidiu pedir uma definição de seus discípulos: Quereis vós 
também retirar-vos? 
Os discípulos não tinham outra opção. 
A resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? 
Jesus quer uma definição. Quem não é por mim é contra mim. 
 
9. Perdemos muito tempo com discussão supérfluasPerdemos muito tempo com discussão supérfluasPerdemos muito tempo com discussão supérfluasPerdemos muito tempo com discussão supérfluas    
    
10. Verdades absolutas10. Verdades absolutas10. Verdades absolutas10. Verdades absolutas    
Todos os crentes são santos em Cristo Jesus. 
Há um só batismo; 
O Espírito Santo habita na vida dos crentes; 
O Espírito Santo é quem nos dá força, poder e autoridade espiritual; 
 
 
 
 
 
A Mutualidade na Igreja, o Corpo de Cristo 
 
 
Características da Igreja Primitiva Características da Igreja Primitiva Características da Igreja Primitiva Características da Igreja Primitiva ----    Atos 4: 32Atos 4: 32Atos 4: 32Atos 4: 32----35353535    
Verso 32Verso 32Verso 32Verso 32    
Da multidão dos que creram; 
Um era o coração e a alma; 
Tudo lhes era comum. 
Verso 33Verso 33Verso 33Verso 33    
Em todos havia abundante graça; 
Verso 34Verso 34Verso 34Verso 34 
Nenhum necessitado havia entre eles; 
Os que possuíam valores e propriedades, vendiam e traziam para a 
Igreja. 
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A Igreja como CorpoA Igreja como CorpoA Igreja como CorpoA Igreja como Corpo    
A Unidade orgânica da Igreja A Unidade orgânica da Igreja A Unidade orgânica da Igreja A Unidade orgânica da Igreja ––––    I I I I CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    12:1212:1212:1212:12----31313131    
Verso 13Verso 13Verso 13Verso 13. Em um só Espírito somos batizados; 
V14.V14.V14.V14. Somos membros de um só corpo; 
V22V22V22V22. Todos os membros são peças fundamentais do corpo, até 
mesmo os membros mais fracos; 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração: Uma ovelha que era um potencial na área acadêmica, mas 
afetivamente era um fracasso. 
V25V25V25V25. Devemos Ter igual cuidado uns dos outros; 
V26V26V26V26. Se um membro sofre, com ele igualmente todos sofrem; 
V27V27V27V27 Nós somos o Corpo de Cristo; 
V28, 29 e 30V28, 29 e 30V28, 29 e 30V28, 29 e 30. Todos tem lugar no Corpo de Cristo – Apóstolos, 
Profetas, Mestres, Doutores, Operadores de Milagres, dons de 
milagres, dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas; 
Ilustrações: O Doutor Enoque ReisIlustrações: O Doutor Enoque ReisIlustrações: O Doutor Enoque ReisIlustrações: O Doutor Enoque Reis – Governador do Estado do 
Amazonas; 
A A A A diaconisadiaconisadiaconisadiaconisa    ElizeteElizeteElizeteElizete, membro da SIB de Rocha Miranda, Dom de 
entregar mensagens revelada por Deus. 
 
O pecado do desamor O pecado do desamor O pecado do desamor O pecado do desamor nas Igrejasnas Igrejasnas Igrejasnas Igrejas    
A predição profética de Jesus Cristo A predição profética de Jesus Cristo A predição profética de Jesus Cristo A predição profética de Jesus Cristo  
Mateus 24: 12Mateus 24: 12Mateus 24: 12Mateus 24: 12 E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos 
esfriará; 
Mateus 24: 10Mateus 24: 10Mateus 24: 10Mateus 24: 10 E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-
ão e se odiarão uns aos outros. 
A Igreja é um exército   não pA Igreja é um exército   não pA Igreja é um exército   não pA Igreja é um exército   não pode deixa para ode deixa para ode deixa para ode deixa para traztraztraztraz    os feridos pelo i os feridos pelo i os feridos pelo i os feridos pelo i 
inimigoinimigoinimigoinimigo;;;;    
    
    
A maldição do A maldição do A maldição do A maldição do estigmaestigmaestigmaestigma    do pecado carnaldo pecado carnaldo pecado carnaldo pecado carnal    
O Diabo trabalha o preconceito e a discriminação no coração das 
pessoas. 
 
A função da Igreja para os nossos diasA função da Igreja para os nossos diasA função da Igreja para os nossos diasA função da Igreja para os nossos dias    
Em O Nome de Jesus, anular com os argumentos do Diabo na vida 
das pessoas, rompendo com a maldição do estigma; 
A Igreja deve desenvolver um Ministério restaurador de pessoas e de 
famílias na comunidade; 
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A Igreja é acolhedora de pecadores, sejam assaltantes, toxicômanos, 
desempregados, homicidas, prostitutas, presidiários, assaltantes, 
aidéticos, traficantes, mães solteiras, vítimas de estupros, de 
sequestros. 
E em Nome de Jesus eles serão libertos para a glória de Deus. 
A Igreja é hospital e clínica terapêutica onde Jesus Cristo e o Espírito 
Santo opera os maiores milagres dessa vida. 
Ilustração: Ilustração: Ilustração: Ilustração: Congresso da ADHONEP, no Centro de Convenções do Rio. 
A conversão de Baby do Brasil.  
    
 
A Mutualidade no Corpo de CristoA Mutualidade no Corpo de CristoA Mutualidade no Corpo de CristoA Mutualidade no Corpo de Cristo    
Devemos Ter um mesmo sentimento em Cristo Jesus, uns pelos 
outros. Romanos 15:5 
Devemos Ter cuidado uns pelos outros. I Cor. 12:25 
Devemos ser servos uns dos outros. Gálatas 5:13 
Devemos levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2 
Devemos perdoar uns aos outros. Efésios 4:32 
Devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21 
Devemos suportar uns aos outros. Colossenses 3:13 
Devemos nos aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. 
Colossenses 3:16 
Devemos nos consolar uns aos outros. I Tessalonicenses 5:11 
Devemos viver em paz uns com os outros. I Ts. 5:13 
Devemos nos confessar uns aos outros. Tiago 5:16 
Devemos orar uns pelos outros. Tiago 5:16 
Devemos nos amar de coração uns aos outros. I Pedro 1:22 
    
Momento de MinistraçãoMomento de MinistraçãoMomento de MinistraçãoMomento de Ministração    
Oração de mãos dadas, suplicando por uma unção de amor no seio da 
Igreja; 
Oração em pares. Cada pessoa procurando alguém com quem deseja 
orar pedindo perdão por alguma falta. 
    
 
O significado bíblico do Jejum 
 
O jejum abre discussões sobre a relação entre a antiga Lei do Velho O jejum abre discussões sobre a relação entre a antiga Lei do Velho O jejum abre discussões sobre a relação entre a antiga Lei do Velho O jejum abre discussões sobre a relação entre a antiga Lei do Velho 
Testamento e a Graça de Jesus Cristo no Novo Testamento.Testamento e a Graça de Jesus Cristo no Novo Testamento.Testamento e a Graça de Jesus Cristo no Novo Testamento.Testamento e a Graça de Jesus Cristo no Novo Testamento. 
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A falta de compreensão e doutrinação A falta de compreensão e doutrinação A falta de compreensão e doutrinação A falta de compreensão e doutrinação da Igreja entre a Lei e a Graça de da Igreja entre a Lei e a Graça de da Igreja entre a Lei e a Graça de da Igreja entre a Lei e a Graça de 
Jesus, pode levar muitos crentes à pratica de uma teologia do Jesus, pode levar muitos crentes à pratica de uma teologia do Jesus, pode levar muitos crentes à pratica de uma teologia do Jesus, pode levar muitos crentes à pratica de uma teologia do 
comodismo (como se abster de algumas práticas espirituais como o comodismo (como se abster de algumas práticas espirituais como o comodismo (como se abster de algumas práticas espirituais como o comodismo (como se abster de algumas práticas espirituais como o 
jejum e a entrega do dízimo para o sustento material da Igrejajejum e a entrega do dízimo para o sustento material da Igrejajejum e a entrega do dízimo para o sustento material da Igrejajejum e a entrega do dízimo para o sustento material da Igreja). 
 
Existe uma íntima e completaExiste uma íntima e completaExiste uma íntima e completaExiste uma íntima e completa    relação de Jesus com a Lei do Antigo relação de Jesus com a Lei do Antigo relação de Jesus com a Lei do Antigo relação de Jesus com a Lei do Antigo 
TestamentoTestamentoTestamentoTestamento    
Jesus Cristo veio para cumprir a LeiJesus Cristo veio para cumprir a LeiJesus Cristo veio para cumprir a LeiJesus Cristo veio para cumprir a Lei    
Mateus 5:17Mateus 5:17Mateus 5:17Mateus 5:17 Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não 
vim para destruí-los, mas para cumpri-los. 
Jesus enfatizou sobre a prática do DízimoJesus enfatizou sobre a prática do DízimoJesus enfatizou sobre a prática do DízimoJesus enfatizou sobre a prática do Dízimo    
Mateus 22:21Mateus 22:21Mateus 22:21Mateus 22:21 Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus;a Deus o que é de Deus;a Deus o que é de Deus;a Deus o que é de Deus; 
Atos 4: 34bAtos 4: 34bAtos 4: 34bAtos 4: 34b Pois todos os que possuíam heranças e casas, vendendo-
as traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos 
apóstolos. 
Sobre a Lei Moisaica contra o AdultérioSobre a Lei Moisaica contra o AdultérioSobre a Lei Moisaica contra o AdultérioSobre a Lei Moisaica contra o Adultério    
Mateus 5: 27, 28 Mateus 5: 27, 28 Mateus 5: 27, 28 Mateus 5: 27, 28 Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não adulterarásNão adulterarásNão adulterarásNão adulterarás. 
Eu porém vos digo: Qualquer que olhar para uma mulher com intenção 
impura no coração, já cometeu adultério com ela. 
Sobre a Lei Mosaica contra HomicídioSobre a Lei Mosaica contra HomicídioSobre a Lei Mosaica contra HomicídioSobre a Lei Mosaica contra Homicídio    
Mateus 5: 21, 22 Mateus 5: 21, 22 Mateus 5: 21, 22 Mateus 5: 21, 22 Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, Não matarás, Não matarás, Não matarás, e 
quem matar está sujeito a julgamento. Eu porém voz digo: que 
qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, está 
sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raça, está 
sujeito ao Sinédrio. Mas quem disser: tolo. Está sujeito ao fogo do 
inferno. 
Sobre a Lei Moisaica que trata do relacionamento humanoSobre a Lei Moisaica que trata do relacionamento humanoSobre a Lei Moisaica que trata do relacionamento humanoSobre a Lei Moisaica que trata do relacionamento humano    
Mateus 5:43,44 Mateus 5:43,44 Mateus 5:43,44 Mateus 5:43,44 Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo, e odiarás 
o teu inimigo. Eu porém vos digo: amai a vossos inimigos e irai pelos 
que vos perseguem. 
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, supervalorizou a Lei dos Dez Mandamentos.supervalorizou a Lei dos Dez Mandamentos.supervalorizou a Lei dos Dez Mandamentos.supervalorizou a Lei dos Dez Mandamentos.    
Mateus 5:18Mateus 5:18Mateus 5:18Mateus 5:18 Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, 
nem um J ou um Til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. 
A Bíblia diz que a Lei do Senhor é perfeitaA Bíblia diz que a Lei do Senhor é perfeitaA Bíblia diz que a Lei do Senhor é perfeitaA Bíblia diz que a Lei do Senhor é perfeita    
Salmos 19:7 Salmos 19:7 Salmos 19:7 Salmos 19:7 A Lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma; o 
testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples.    
O Apóstolo Paulo reconhece no Novo Testamento que a Lei de Deus é O Apóstolo Paulo reconhece no Novo Testamento que a Lei de Deus é O Apóstolo Paulo reconhece no Novo Testamento que a Lei de Deus é O Apóstolo Paulo reconhece no Novo Testamento que a Lei de Deus é 
boaboaboaboa    
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Romanos 7:12 Romanos 7:12 Romanos 7:12 Romanos 7:12 Portanto, a Lei é santa, e o mandamento é santo, justo 
e bom. 
I Timóteo 1:8 I Timóteo 1:8 I Timóteo 1:8 I Timóteo 1:8 Sabemos porém que a Lei é boa, e se alguém dela usa 
isso é legítimo. 
Sobre o Significado Bíblico e espiritual do jejumSobre o Significado Bíblico e espiritual do jejumSobre o Significado Bíblico e espiritual do jejumSobre o Significado Bíblico e espiritual do jejum    
O jejum mortifica as obras da carne;O jejum mortifica as obras da carne;O jejum mortifica as obras da carne;O jejum mortifica as obras da carne;    
O jejum santifica o corpo, que é templo do Espírito Santo;O jejum santifica o corpo, que é templo do Espírito Santo;O jejum santifica o corpo, que é templo do Espírito Santo;O jejum santifica o corpo, que é templo do Espírito Santo;    
O jejum potencializa o espírito contra as obras do iO jejum potencializa o espírito contra as obras do iO jejum potencializa o espírito contra as obras do iO jejum potencializa o espírito contra as obras do inimigo:nimigo:nimigo:nimigo:    
A libertação de um menino epilético e endemoniado. Marcos 9:28,29 Marcos 9:28,29 Marcos 9:28,29 Marcos 9:28,29 
Porque não pudemos expulsa-lo. Respondeu Jesus: está casta não sai 
de modo algum, salvo à força de oração e jejum. 
Lucas 4:1Lucas 4:1Lucas 4:1Lucas 4:1----2222 Jesus jejuou durante 40 dias para enfrentar o Diabo no 
deserto. 
O jejum é uma prática bíblica que traz grandes resultados na vida O jejum é uma prática bíblica que traz grandes resultados na vida O jejum é uma prática bíblica que traz grandes resultados na vida O jejum é uma prática bíblica que traz grandes resultados na vida 
espiritual do crenteespiritual do crenteespiritual do crenteespiritual do crente    
Em Joel 2:12Em Joel 2:12Em Joel 2:12Em Joel 2:12----14 14 14 14 Deus pediu um jejum coletivo pela unidade do seu 
povo;    
Jonas 3:5 Jonas 3:5 Jonas 3:5 Jonas 3:5 Os ninivitas proclamaram um jejum coletivo como prova de 
arrependimento para não serem destruídos;    
ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    34:28 34:28 34:28 34:28 Moisés jejuou 40 dias para receber de Deus os 10 
mandamentos;    
I Reis 19:8 I Reis 19:8 I Reis 19:8 I Reis 19:8 O profeta Elias jejuou 40 dias para enfrentar as grandes 
lutas; 
I Samuel 7:6 I Samuel 7:6 I Samuel 7:6 I Samuel 7:6 O profeta reuniu o povo de Deus para jejuar pelo 
arrependimento de seus pecados; 
Daniel 10:3 Daniel 10:3 Daniel 10:3 Daniel 10:3 Jejuou durante 3 semanas para vencer as tremendas lutas 
contra o Império Babilônico. 
Jesus Jesus Jesus Jesus jejuou durante 40 dias para enfrentar as tentações do Diabo no 
deserto.  
Jesus recomenda o Jejum, como uma benção na vida do crente Jesus recomenda o Jejum, como uma benção na vida do crente Jesus recomenda o Jejum, como uma benção na vida do crente Jesus recomenda o Jejum, como uma benção na vida do crente ––––    
Mateus 6:1Mateus 6:1Mateus 6:1Mateus 6:18,198,198,198,19    
Verso 18. Verso 18. Verso 18. Verso 18. Não devemos nos mostrar contristados ou tristes; 
Verso 19.Verso 19.Verso 19.Verso 19. Devemos ungir a cabeça e lavar o rosto; 
Verso 20.Verso 20.Verso 20.Verso 20. O jejum é para Deus e em secreto; 
Verso 20.Verso 20.Verso 20.Verso 20. Deus recompensa o jejum. 
    
    
Os Frutos do Espírito na personalidade 
Gálatas 5:22,23 
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Os Frutos do Espírito Os Frutos do Espírito Os Frutos do Espírito Os Frutos do Espírito     
Gálatas 5:22,23Gálatas 5:22,23Gálatas 5:22,23Gálatas 5:22,23 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio. 
Conceito de Personalidade Conceito de Personalidade Conceito de Personalidade Conceito de Personalidade     
Fatores determinantes da personalidadeFatores determinantes da personalidadeFatores determinantes da personalidadeFatores determinantes da personalidade    
Primários; Secundários. 
CaracteCaracteCaracteCaracterísticas da personalidade;rísticas da personalidade;rísticas da personalidade;rísticas da personalidade;    
Traços marcantes da personalidade:Traços marcantes da personalidade:Traços marcantes da personalidade:Traços marcantes da personalidade:    
Inteligência; Aptidão; Caráter; Temperamento; Morfologia. 
Os Frutos da CarneOs Frutos da CarneOs Frutos da CarneOs Frutos da Carne    
GálatasGálatasGálatasGálatas    5:19,1 5:19,1 5:19,1 5:19,1 Ora, as obras da carne manifestas são: prostituição, 
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, 
iras, fações, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias, e coisas 
semelhanças. 
Conceito de TemperamentoConceito de TemperamentoConceito de TemperamentoConceito de Temperamento    
Hipocondríaco; megalomaníaco; egoísta; colérico; melancólico; 
neurótico; paranoico; delinquente; hedonista; possessivo; libidinoso; 
esquizofrênico; maníaco-depressivo. 
 
A Teoria de Freud (Id, Ego e Superego).A Teoria de Freud (Id, Ego e Superego).A Teoria de Freud (Id, Ego e Superego).A Teoria de Freud (Id, Ego e Superego).    
Na conversão, o Espírito Santo restaura a personalidade e nos concede Na conversão, o Espírito Santo restaura a personalidade e nos concede Na conversão, o Espírito Santo restaura a personalidade e nos concede Na conversão, o Espírito Santo restaura a personalidade e nos concede 
os seus frutos.os seus frutos.os seus frutos.os seus frutos. 
Gálatas 5:22,23Gálatas 5:22,23Gálatas 5:22,23Gálatas 5:22,23 Mas o fruto do Espírito é: 
Amor Amor Amor Amor ––––    rompe com o ódio, rancor, amargura, ressentimento, 
autoflagelação. 
Gozo Gozo Gozo Gozo ––––    prazer pela vida, satisfação, motivação, razão para viver; 
Paz Paz Paz Paz ––––    dissipa o medo, angústia, tristeza, ansiedade, insegurança, 
pavor e pânico. 
Longanimidade Longanimidade Longanimidade Longanimidade ––––    nos proporciona a paciência, a tolerância, saber 
esperar; 
Benignidade Benignidade Benignidade Benignidade ––––    rompe com a maldade, malícia, maledicência, ciúmes e 
desconfiança; 
Bondade Bondade Bondade Bondade ––––    Acaba com a maldade que há no coração; 
Fidelidade Fidelidade Fidelidade Fidelidade ––––    exclui a incredulidade, a falsidade, o engodo e a mentira;    
Mansidão Mansidão Mansidão Mansidão ––––    exclui a ira, a agressividade, a cólera e a neurose; 
DomínioDomínioDomínioDomínio    próprio próprio próprio próprio ––––    nos proporciona a capacidade de dominar nossos 
impulsos, paixões e instintos carnais. 
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RaízesRaízesRaízesRaízes    de amargurade amargurade amargurade amargura    
Transformações através do Espírito Santo.Transformações através do Espírito Santo.Transformações através do Espírito Santo.Transformações através do Espírito Santo.    
    
Cinco passos para a restauração do homemCinco passos para a restauração do homemCinco passos para a restauração do homemCinco passos para a restauração do homem    
 
II Reis 5:1-17 
O O O O significado da impureza na vida do homemsignificado da impureza na vida do homemsignificado da impureza na vida do homemsignificado da impureza na vida do homem 
A proposta de qualidade de vidaA proposta de qualidade de vidaA proposta de qualidade de vidaA proposta de qualidade de vida 
Os vários tipos de impurezaOs vários tipos de impurezaOs vários tipos de impurezaOs vários tipos de impureza 
A impureza ambiental (rio Tietê, Rio Acari, Praia de Ramos) 
Impureza social (marginalidade, corrupção, violência, agressão); 
Impureza mental (maus pensamentos, malícia, negativismo); 
Impureza corporal (sujeira, doenças, falta de higiene, prostituição do 
corpo); 
Impureza espiritual (pactos diabólicos, distanciamento de Deus). 
 
O Drama de NaamãO Drama de NaamãO Drama de NaamãO Drama de Naamã 
Era Chefe do Exército do Rei da Síria; Um militar cheio de 
condecorações; respeitado pelo seu povo; um general de guerra 
valente e prestigiado pelo exército de seu país. Naamã era leproso. 
 
 
 
A maldição da lepraA maldição da lepraA maldição da lepraA maldição da lepra    
A lepra era uma maldição para a cultura oriental; O leproso devia ser 
banido do meio do seu povo e viver isolado em comunidade de 
leprosos no deserto; A lepra era a sua vergonha e uma ameaça para a 
sua posição. 
 
Estratégias de Deus para salvar o homemEstratégias de Deus para salvar o homemEstratégias de Deus para salvar o homemEstratégias de Deus para salvar o homem    
Uma menina hebraica escrava vivia como empregada em sua 
residência; 
Essa menina observava o desespero de seu patrão, e começou a orar 
pela sua cura; 
Falou para Naamã que o seu Deus é Rafhá, o Deus que cura; 
Falou a Naamã que fosse a Samaria para receber a unção de cura das 
mãos do profeta Eliseu.profeta Eliseu.profeta Eliseu.profeta Eliseu. 
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Retratos da vidaRetratos da vidaRetratos da vidaRetratos da vida    
Nem sempre a fama, o poder e o prestígio humano é tudo em nossas 
vidas; 
Muitas pessoas sem Deus podem trazer consigo uma maldição que 
compromete a sua vida; 
Uma vida de impurezas traz maldição e morte; 
Mas Deus quer colocar em sua vida e dentro de seu lar seus anjos 
para indicar o caminho da salvação; 
Impurezas do corpo; impurezas da mente; impurezas com palavras; 
impurezas com condutas e comportamento; impurezas com doenças; 
impurezas de práticas sexuais. 
 
Cinco Passos para a restauração do homemCinco Passos para a restauração do homemCinco Passos para a restauração do homemCinco Passos para a restauração do homem    
É necessário ir ao encontro de DeusÉ necessário ir ao encontro de DeusÉ necessário ir ao encontro de DeusÉ necessário ir ao encontro de Deus    
Naamã levou consigo um grande aparato de representação, como 
guerreiros, servos e grandes carruagens, e parou em frente à casa do 
profeta Eliseu. 
 
É necessário ir ao lugar certoÉ necessário ir ao lugar certoÉ necessário ir ao lugar certoÉ necessário ir ao lugar certo    
O Espírito Santo falou ao Profeta que Naamã deveria descer até ao Rio descer até ao Rio descer até ao Rio descer até ao Rio 
JordãoJordãoJordãoJordão e ali mergulhar durante 7 vezes para receber a benção da cura. 
É necessário se romper É necessário se romper É necessário se romper É necessário se romper com o com o com o com o orgulho próprioorgulho próprioorgulho próprioorgulho próprio    
Naamã ficou indignado e achou que aquilo era uma tremenda 
humilhação; 
Como poderia ele sendo um general condecorado se humilhar para se 
submeter a esse rito; 
Naamã argumenta que se pelo menos fosse nos rios límpidos de 
Damasco; 
É necessário ser persistente para receber a cura de DeusÉ necessário ser persistente para receber a cura de DeusÉ necessário ser persistente para receber a cura de DeusÉ necessário ser persistente para receber a cura de Deus    
Mas Naamã foi aconselhado pelos seus guerreiros a se humilhar 
diante das recomendações do profeta, para então receber a sua cura e 
salvação. 
Naamã deveria descer até ao Rio Jordãodescer até ao Rio Jordãodescer até ao Rio Jordãodescer até ao Rio Jordão e ali mergulhar durante 7 
vezes para receber a benção da cura. 
É necessário mergulhar fundo nas águas do Espírito Santo para receber É necessário mergulhar fundo nas águas do Espírito Santo para receber É necessário mergulhar fundo nas águas do Espírito Santo para receber É necessário mergulhar fundo nas águas do Espírito Santo para receber 
a restauraçãoa restauraçãoa restauraçãoa restauração    
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Há muitas feridas e mazelas que precisam ser curadas em nossas Há muitas feridas e mazelas que precisam ser curadas em nossas Há muitas feridas e mazelas que precisam ser curadas em nossas Há muitas feridas e mazelas que precisam ser curadas em nossas 
vidasvidasvidasvidas    
    
    
O Orgulho 
 
Fatores determinantes da personalidade; 
Teoria da personalidade da Psicanálise (Id, Ego e Superego); 
Personalidades desajustadas: egoísta; egocêntrico; egótico; ególatra; 
megalomaníaco. 
A Bíblia também relata alguns casos de desajustes da personalidade, 
e as condena. 
    
O que é o orgulho? 
É um tipo individual, caracterizado por um sentimento de 
envaidecimento pessoal em que se julga melhor que outrem; 
 
Fatores determinantes do orgulhoFatores determinantes do orgulhoFatores determinantes do orgulhoFatores determinantes do orgulho    
Insegurança; complexo de inferioridade; necessidade de 
autoafirmação; personalidade imatura. 
 
Consequências do Orgulho 
Implicações no relacionamento interpessoal;Implicações no relacionamento interpessoal;Implicações no relacionamento interpessoal;Implicações no relacionamento interpessoal;    
Isolamento pessoal.Isolamento pessoal.Isolamento pessoal.Isolamento pessoal.    
    
Deus condena os orgulhosos 
A causa da queda de LúciferA causa da queda de LúciferA causa da queda de LúciferA causa da queda de Lúcifer    
Ezequiel 28:17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. 
 
MaldiMaldiMaldiMaldições para quem é orgulhosoções para quem é orgulhosoções para quem é orgulhosoções para quem é orgulhoso    
Provérbios 16:18 A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito 
precede a queda. 
 
Deus se indispõe contra os orgulhososDeus se indispõe contra os orgulhososDeus se indispõe contra os orgulhososDeus se indispõe contra os orgulhosos    
Tiago 4:6 Deus resiste aos soberbos. 
 
A soberba é um dos pecados em nossos diasA soberba é um dos pecados em nossos diasA soberba é um dos pecados em nossos diasA soberba é um dos pecados em nossos dias    
II Timóteo 3:2 Nos últimos dias haverá homens soberbos... 
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O destino final dos soberbosO destino final dos soberbosO destino final dos soberbosO destino final dos soberbos    
Malaquias 4:1 Todos os soberbos serão como a palha; e o dia que 
está para vir os abrasará. 
 
Jesus nos indica o modelo perfeito de nossa personalidadeJesus nos indica o modelo perfeito de nossa personalidadeJesus nos indica o modelo perfeito de nossa personalidadeJesus nos indica o modelo perfeito de nossa personalidade    
Mateus 5:3 Bem aventurado os humildes de espírito, porque deles é o 
reino dos céus. 
 
 
Maldição da Incredulidade 
    
O que é a fé?  O que é a fé?  O que é a fé?  O que é a fé?   
Hebreus 11:1Hebreus 11:1Hebreus 11:1Hebreus 11:1   é a certeza das coisas que se esperam e a convicção 
das coisas que não se veem 
Quem é o incrédulo?Quem é o incrédulo?Quem é o incrédulo?Quem é o incrédulo? 
É a pessoa que não tem uma unção de fé e que vê certos fenômenos 
sobrenaturais de Deus com reservas e dúvidas. 
É o Diabo quem dissemina na mente humana a incredulidade É o Diabo quem dissemina na mente humana a incredulidade É o Diabo quem dissemina na mente humana a incredulidade É o Diabo quem dissemina na mente humana a incredulidade 
concernente ao Poder de Deus. concernente ao Poder de Deus. concernente ao Poder de Deus. concernente ao Poder de Deus. II Coríntios 4:4 nos quais, o Diabo o 
deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não 
lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a 
imagem de Deus.    
    A incredulidade espiritual não tem base bíblica.A incredulidade espiritual não tem base bíblica.A incredulidade espiritual não tem base bíblica.A incredulidade espiritual não tem base bíblica.    
O Espírito Santo não está congelado, engessado ou inerte na vida do O Espírito Santo não está congelado, engessado ou inerte na vida do O Espírito Santo não está congelado, engessado ou inerte na vida do O Espírito Santo não está congelado, engessado ou inerte na vida do 
crente.crente.crente.crente.    
O perfil dos incrédulosO perfil dos incrédulosO perfil dos incrédulosO perfil dos incrédulos    
Os incrédulos são pessoas que não creem em milagres; pessoas que 
duvidam da manifestação do poder do Espírito Santo; pessoas que se 
escandalizam com a manifestação dos dons espirituais; pessoas que 
não acreditam que um alguém possa ficar impactado com a unção do 
Espírito Santo; e muitas vezes se constituem em barreiras para a ação 
de Deus no meio do seu povo. 
Naturalmente os incrédulos são pessoas teóricas; frias; metódicas e 
bitoladas que se julgam como donos da verdade; condicionadas a 
uma prática religiosa limitada;     
    
Jesus se irrJesus se irrJesus se irrJesus se irrita e quer distância de pessoas incrédulasita e quer distância de pessoas incrédulasita e quer distância de pessoas incrédulasita e quer distância de pessoas incrédulas    
Mateus 17:17 Mateus 17:17 Mateus 17:17 Mateus 17:17 Oh geração incrédula e perversa! Até quando estarei 
convosco?  Até quando vos sofrerei? 
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As implicações espirituais para o incréduloAs implicações espirituais para o incréduloAs implicações espirituais para o incréduloAs implicações espirituais para o incrédulo    
É improdutivo É improdutivo É improdutivo É improdutivo ––––    Tiago 2:17 Assim também a fé, se não tiver obras é 
morta;    
Não agrada a Deus Não agrada a Deus Não agrada a Deus Não agrada a Deus ––––    Hebreus 11:6 Sem fé é impossível agradar a 
Deus;    
Não tem paz com Deus. Não tem paz com Deus. Não tem paz com Deus. Não tem paz com Deus. Romanos 5:1 Sendo justificados pois pela fé, 
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo;    
Não tem poder para vencer as aflições do mundo. Não tem poder para vencer as aflições do mundo. Não tem poder para vencer as aflições do mundo. Não tem poder para vencer as aflições do mundo. I João 5:4 Pois todo 
o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o 
mundo, a nossa fé;    
É inconstante. É inconstante. É inconstante. É inconstante. Tiago 1:6b Aquele que dúvida é semelhante à onda do 
mar, impelido e agitado pelo vento.    
Não tem poder para expulsar demônios. Não tem poder para expulsar demônios. Não tem poder para expulsar demônios. Não tem poder para expulsar demônios. Mateus 17:19,20 Então os 
discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram-lhe: 
Porque não pudemos expulsar os demônios E Jesus lhes respondeu: é 
por causa da vossa pequena fé.    
ÉÉÉÉ    vulnerável aos ataques do inimigo. vulnerável aos ataques do inimigo. vulnerável aos ataques do inimigo. vulnerável aos ataques do inimigo. Efésios 6:16 Tomando sobretudo 
o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do 
inimigo.    
O seu destino é o inferno. O seu destino é o inferno. O seu destino é o inferno. O seu destino é o inferno. Apocalipse 21:8 Mas quanto aos medrosos, 
aos incrédulos ... incrédulos ... incrédulos ... incrédulos ... a sua parte será no lago que arde com fogo e 
enxofre, que é a segunda morte.    
 
A necessidade da Unção de fé  
Os discípulos pediram a Jesus – Lucas 17: 5 Senhor, aumentaLucas 17: 5 Senhor, aumentaLucas 17: 5 Senhor, aumentaLucas 17: 5 Senhor, aumenta----nos a fé!nos a fé!nos a fé!nos a fé!    
É necessário para vivermos – Romanos 4:3 Mas o justo viverá pela fé. 
É necessário para uma vida de poder. Marcos 9:3 E disse Jesus: tudo 
é possível ao que crê! 
 
 
A unção na vida do crente.A unção na vida do crente.A unção na vida do crente.A unção na vida do crente.    
    
Definição de “UnçãoDefinição de “UnçãoDefinição de “UnçãoDefinição de “Unção””””    
               Consagração. Separar com um propósito santo. Ser aprovado. 
Designação de Deus.    
    
A unção no Velho estamento.A unção no Velho estamento.A unção no Velho estamento.A unção no Velho estamento.    
O ingrediente do azeite da unção.O ingrediente do azeite da unção.O ingrediente do azeite da unção.O ingrediente do azeite da unção.    
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ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    30:2230:2230:2230:22----25252525 Falou mais o Senhor a Moisés dizendo:  toma pois 
para ti das principais especiarias, quinhentos ciclos da mais pura 
mirramirramirramirra, de cássia, de cássia, de cássia, de cássia, e duzentos e cinqüenta ciclos de cabela aromáticacabela aromáticacabela aromáticacabela aromática, e 
de cálamo aromáticocálamo aromáticocálamo aromáticocálamo aromático, e de azeite de oliveira de him. azeite de oliveira de him. azeite de oliveira de him. azeite de oliveira de him. E disto farás o 
azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do 
perfumista; e este será o azeite da santa unção. 
 
A unção para o cargo de profeta. A unção para o cargo de profeta. A unção para o cargo de profeta. A unção para o cargo de profeta.     
I Reis 19:15I Reis 19:15I Reis 19:15I Reis 19:15----16161616 Unção com óleo foi usada sobre Elizeu para colocá-lo 
no cargo de Profeta. 
Salmos 105:15 Não toqueis nos meus ungidos, nem maltratem os 
meus profetas. 
 
A unção para o cargo de Sacerdote.A unção para o cargo de Sacerdote.A unção para o cargo de Sacerdote.A unção para o cargo de Sacerdote.    
ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    30:3030:3030:3030:30 Também ungirás a Arão e seus filhos e os consagrarás 
para que me oficiem como sacerdotes. 
 
A unção para o cargo de Rei.A unção para o cargo de Rei.A unção para o cargo de Rei.A unção para o cargo de Rei.    
I Samuel 16:13I Samuel 16:13I Samuel 16:13I Samuel 16:13 Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no 
meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do 
Senhor se apoderou de Davi. 
 
A unção no Novo Testamento. A unção no Novo Testamento. A unção no Novo Testamento. A unção no Novo Testamento.     
A unção sobre Jesus. 
Lucas 1:35Lucas 1:35Lucas 1:35Lucas 1:35 Descerá sobre Ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te 
envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que há de nascer 
será chamado filho de Deus. 
Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo;    
Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo.    
Lucas 3: 21,22 Lucas 3: 21,22 Lucas 3: 21,22 Lucas 3: 21,22 Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus 
também batizado, e estando Ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito 
Santo desceu sobre Ele em forma corpórea como uma pomba; e 
ouviu-se do céu está voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me 
comprazo. 
Lucas 4:14 ELucas 4:14 ELucas 4:14 ELucas 4:14 Então Jesus no poder do Espírito Santo, regressou para a 
Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança; 
Lucas 4:18,19 O Lucas 4:18,19 O Lucas 4:18,19 O Lucas 4:18,19 O Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu 
para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos 
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cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os 
oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. 
    
O batismo no Espírito Santo e em fogo.O batismo no Espírito Santo e em fogo.O batismo no Espírito Santo e em fogo.O batismo no Espírito Santo e em fogo.    
Lucas 3:16 Lucas 3:16 Lucas 3:16 Lucas 3:16 E respondeu João a todos dizendo: Eu na verdade vos 
batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de 
quem não sou digno de desatar a correia das alparcas; Ele vos Ele vos Ele vos Ele vos 
batizará no Espírito Santo e em fogo.batizará no Espírito Santo e em fogo.batizará no Espírito Santo e em fogo.batizará no Espírito Santo e em fogo.    
    
A unção na Nova Aliança.A unção na Nova Aliança.A unção na Nova Aliança.A unção na Nova Aliança.    
Na antiga aliança o povo não tinha acesso a unção com o Espírito 
Santo; 
A unção era um privilégio para Reis e Sacerdotes de Israel; 
A presença da glória de Deus no Templo, no Santo dos Santos; 
Somente o Sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos; 
Com a morte de Jesus Cristo no Calvário o véu do templo que 
separava o Santo dos Santos se rasgou de cima à baixo; 
Na Nova Aliança com Jesus Cristo, as pessoas convertidas tem seu 
corpo transformado no Templo do Deus vivo; 
Na conversão somos batizados com o Espírito Santo e o Santo dos 
Santos está dentro de nós. 
 
 
 
 
A unção do Espírito Santo na vida dos crentes.A unção do Espírito Santo na vida dos crentes.A unção do Espírito Santo na vida dos crentes.A unção do Espírito Santo na vida dos crentes.    
João 14:16 João 14:16 João 14:16 João 14:16 E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, afim 
de que esteja sempre convosco; 
Efésios 4:11,12 Efésios 4:11,12 Efésios 4:11,12 Efésios 4:11,12 E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros 
para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e 
mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o 
desempenho do seu serviço, para a edificação do Corpo de Cristo. 
    
A unção na Nova Aliança como um Novo Nascimento, A unção na Nova Aliança como um Novo Nascimento, A unção na Nova Aliança como um Novo Nascimento, A unção na Nova Aliança como um Novo Nascimento,     
João 3:5João 3:5João 3:5João 3:5----8 8 8 8 Respondeu Jesus: Em verdade te digo. Quem não nascer 
da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus. O que é 
nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não 
te admires de eu te dizer: Importa-vos nascer de novo. O vento sopra 
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onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem nem para 
onde vai: assim é todo o que é nascido do Espírito. 
 
A Nova AliançA Nova AliançA Nova AliançA Nova Aliança em Cristo, uma Aliança em Cristo, uma Aliança em Cristo, uma Aliança em Cristo, uma Aliança melhora melhora melhora melhor....    
 
As fuAs fuAs fuAs funções do crente na Nova Aliança.nções do crente na Nova Aliança.nções do crente na Nova Aliança.nções do crente na Nova Aliança.    
O crente recebe unção para ser Sacerdote.O crente recebe unção para ser Sacerdote.O crente recebe unção para ser Sacerdote.O crente recebe unção para ser Sacerdote.    
Apocalipse 1:6Apocalipse 1:6Apocalipse 1:6Apocalipse 1:6 E vos constitui Reino e Sacerdotes para o seu Deus e 
Pai. A Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos; 
I Pedro 2: 5,9 I Pedro 2: 5,9 I Pedro 2: 5,9 I Pedro 2: 5,9 Também vos mesmos como pedras que vivem, sois 
edificados para serdes Sacerdócio Santo afim de oferecerdes 
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus 
Cristo. Vós porém 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;    
O ministério da intercessão.O ministério da intercessão.O ministério da intercessão.O ministério da intercessão.    
    
O crente recebe unção para ser revestido de autoridade e poder.O crente recebe unção para ser revestido de autoridade e poder.O crente recebe unção para ser revestido de autoridade e poder.O crente recebe unção para ser revestido de autoridade e poder.    
Romanos 5:17 Romanos 5:17 Romanos 5:17 Romanos 5:17 Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a 
morte, muito mais os que recebem a abundancia da graça e o Dom da 
justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo;    
Atos 1:8 Atos 1:8 Atos 1:8 Atos 1:8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo;    
Lucas 4:49 Lucas 4:49 Lucas 4:49 Lucas 4:49 Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. 
Permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder.    
João 14:12 João 14:12 João 14:12 João 14:12 Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu 
faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai.    
    
O crente recebO crente recebO crente recebO crente recebe unção para atuar como Profeta.e unção para atuar como Profeta.e unção para atuar como Profeta.e unção para atuar como Profeta.    
Marcos 16:15Marcos 16:15Marcos 16:15Marcos 16:15----11118 8 8 8 E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo; quem 
não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles 
que creem, em meu Nome expulsarão demônios, falarão novas 
línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem 
não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles 
ficarão curados.    
    
Conclusão. Conclusão. Conclusão. Conclusão.     
Convite aos que desejam receber a unção do Espírito Santo; 
É preciso crer no poder de Deus através de sua vida; 



 

218 de 250 
 
 

Convite à quem deseja ser vaso para ser usado como instrumento de 
Deus; 
Convite a quem deseja receber o Espírito Santo pela primeira vez, se 
convertendo a Jesus Cristo; 
Convite a quem deseja que seu corpo seja templo do Espírito Santo. 
 
 
AAAAcepção de pessoascepção de pessoascepção de pessoascepção de pessoas    
Tiago 2 :1-4 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução: 
Vivemos numa sociedade que exclui, que persegue, que discrimina e 
que marginaliza; 
Pessoas que são excluídas: os pobres, os negros, os indios, os 
deficientes; 
Esse tipo de conduta é diabólico; 
Igrejas de brancos nos USA onde negros não entram; 
A cultura de pobreza; 
No Rio de Janeiro se marginaliza pessoas que habitam nas favelas; 
Pessoas da Zona Sul discriminam os da Baixada Fluminense; 
Os americanos discriminam a população latina como se fossem 
marginais e delinquentes; 
Casos de discriminações nas Igrejas; 
Igrejas tradicionais que são verdadeiros Lions e Centros de Socielites 
da alta burguesia; 
Igrejas onde pessoas entram e saem onde nem são reconhecidos e 
identificados. 
 
 
O modelo único de Deus. O modelo único de Deus. O modelo único de Deus. O modelo único de Deus. Atos 17:26 E de um só fez toda a geração 
dos homens. 
A imparcialidade de Deus.A imparcialidade de Deus.A imparcialidade de Deus.A imparcialidade de Deus. Salmos 145:9 Deus é bondoso para com 
todos, e a sua misericórdia é sobre todas as suas obras; 
Deus não faz acepção de pessoas.Deus não faz acepção de pessoas.Deus não faz acepção de pessoas.Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11 Para com Deus não 
há acepção de pessoas; 
O pecado da acepção de O pecado da acepção de O pecado da acepção de O pecado da acepção de pessoas.pessoas.pessoas.pessoas. Tiago 2:9 
Uma ilustração bíblica desse caso.Uma ilustração bíblica desse caso.Uma ilustração bíblica desse caso.Uma ilustração bíblica desse caso. Tiago 2:1-4 
A Instituição de diáconos para corrigir essas falhas.A Instituição de diáconos para corrigir essas falhas.A Instituição de diáconos para corrigir essas falhas.A Instituição de diáconos para corrigir essas falhas. Atos 6:1 Ora 
naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma 
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murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas 
eram desprezadas no ministério cotidiano. 
Na Nova Aliança de Cristo são banidas as discriminações, e somos Na Nova Aliança de Cristo são banidas as discriminações, e somos Na Nova Aliança de Cristo são banidas as discriminações, e somos Na Nova Aliança de Cristo são banidas as discriminações, e somos 
todos um só corpo.todos um só corpo.todos um só corpo.todos um só corpo. Gálatas 3:27 Tantos quantos fostes batizados em 
Cristo, vos revestistes de Cristo. Não pode haver judeu nem grego, não 
pode haver escravo nem livre, não pode haver homem e nem mulher, 
pois todos sois um em Cristo Jesus. 
 
 
O Comando de GuerraO Comando de GuerraO Comando de GuerraO Comando de Guerra    
Josué 6:20-21    
O comando de guerra de Deus para destruir JericóO comando de guerra de Deus para destruir JericóO comando de guerra de Deus para destruir JericóO comando de guerra de Deus para destruir Jericó    
A ordem radical era para se destruir totalmente a cidade; 
Havia um comando de estratégia de guerra estabelecida por Deus  
 Havia um rito a ser seguido/ rodear a cidade por 7 vezes/ 7 
sacerdotes com 7 chifres de carneiros a serem tocados/ Os homens 
armados iam adiante dos sacerdotes/ A Arca da Aliança seguia na 
retaguarda/ Havia uma ordem de força e unidade/ um momento 
determinado por Deus para tocarem a trombeta e tomarem a cidade 
no grito. 
A ordem era para matar ao fio da espada homens, mulheres, meninos, 
velhos, bois, ovelhas e jumentos; 
Ordem de Deus para se saquear a cidade e levar para o tesouro toda a 
prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro. 
Salmos 24:8 O Senhor é poderoso nas batalhasSalmos 24:8 O Senhor é poderoso nas batalhasSalmos 24:8 O Senhor é poderoso nas batalhasSalmos 24:8 O Senhor é poderoso nas batalhas    
Homem de guerra é Jeovah/ Deus é radical contra as ações do Diabo/ 
A ordem de Deus é de destruir as fortalezas do inimigo/ Jericó ficou 
sitiada/ Assim foi com Sodoma e Gomorra que fora destruído com 
fogo que desceu dos céus/ o nosso Deus é um fogo consumidor/ 
Assim foi a ordem dada a Jonas para anunciar a destruição de Nínive. 
 
Estamos em tempo de guerraEstamos em tempo de guerraEstamos em tempo de guerraEstamos em tempo de guerra    
O Nosso General é valente/ Há um comando de guerra da parte de 
Deus para destruirmos as fortalezas do inimigo/ A melhor arma é o 
ataque/ Deus é o Senhor da história/  
As armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus As armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus As armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus As armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus 
para demolir fortalezas do Diabo. II Cor. 10:4para demolir fortalezas do Diabo. II Cor. 10:4para demolir fortalezas do Diabo. II Cor. 10:4para demolir fortalezas do Diabo. II Cor. 10:4    
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O Espírito Santo em nós é mais poderoso do que uma bomba 
atômica/ O Nome de Jesus/ O Sangue de Jesus/ O louvor/ a Palavra 
de Deus/ O escudo da fé/ O capacete da Salvação. 
 
Podemos detonar o infernoPodemos detonar o infernoPodemos detonar o infernoPodemos detonar o inferno    
O Senhor nos deu o Poder em Cristo para pisarmos em serpentes e 
em escorpiões/ Precisamos expressar com os frutos dos nossos 
lábios como expressão de louvor/ A Palavra de Deus é uma espada 
que penetra até a medula/ Podemos com nossas palavras em o 
Nome de Jesus pisar na cabeça da serpente/ Em O Nome de Jesus 
podemos anular toda seta e sofisma contra a nossa vida/ Podemos 
repreender em o Nome de Jesus todo espírito de incredulidade, todo 
falso ensino, todos os frutos da carne. 
Somos o exército de DeusSomos o exército de DeusSomos o exército de DeusSomos o exército de Deus    
Somos soldados alistados para a guerra/ O Nosso General é valente/ 
O Leão da Tribo de Judá/ Arcanjos que pelejam por nós/ Anjos com 
espada de fogo que lutam em nossa defesa/ O grande Dragão será 
morto/ O Nosso General é Cristo que peleja por nós/ Miguel o Arcanjo 
é o grande Vencedor no Armagedon/ Devemos tomar posse da 
armadura de Deus para vencermos nos dias maus/ A nossa luta não é 
contra carne ou sangue/ Mas sim contra principados e potestades/ 
Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. 
Vamos dar alguns comandos e exercitar a Igreja para guerrear contra Vamos dar alguns comandos e exercitar a Igreja para guerrear contra Vamos dar alguns comandos e exercitar a Igreja para guerrear contra Vamos dar alguns comandos e exercitar a Igreja para guerrear contra 
SatanásSatanásSatanásSatanás    e os frutos dae os frutos dae os frutos dae os frutos da    carnecarnecarnecarne.  
Comando de guerra 
Esquerda, direita (3x); Repitam comigo, como se a minha voz fosse 
um eco! 
Eu piso no Diabo ...  Eu marcho Eu piso no Diabo ...  Eu marcho Eu piso no Diabo ...  Eu marcho Eu piso no Diabo ...  Eu marcho prapraprapra    vitória... Eu sou um vencedor...vitória... Eu sou um vencedor...vitória... Eu sou um vencedor...vitória... Eu sou um vencedor...    
Eu sou uma benção...  Eu sou livre... Eu sou próspero...Eu sou uma benção...  Eu sou livre... Eu sou próspero...Eu sou uma benção...  Eu sou livre... Eu sou próspero...Eu sou uma benção...  Eu sou livre... Eu sou próspero...    
    
Levante sua mão direita... Direita volver!  Fique em direção à porta de 
saída!  Vamos dar a voz de comando e a Igreja dirá fora duas vezes, a 
todos os frutos da carne!  Vamos lá! 
Espíritos imundos. Espíritos imundos. Espíritos imundos. Espíritos imundos. Fora! Fora!  Prostituição/  Prostituição/  Prostituição/  Prostituição/   Impurezas. Impurezas. Impurezas. Impurezas. Fora! Fora!  
Falso Ensino/Falso Ensino/Falso Ensino/Falso Ensino/ Incredulidade/Incredulidade/Incredulidade/Incredulidade/ FeiFeiFeiFeitiçaria/ Inimizades/tiçaria/ Inimizades/tiçaria/ Inimizades/tiçaria/ Inimizades/ Dissensões/ Dissensões/ Dissensões/ Dissensões/ 
Adultério/ Falsidade/ toxicomania/ Alcoolismo/ Espiritismo/Adultério/ Falsidade/ toxicomania/ Alcoolismo/ Espiritismo/Adultério/ Falsidade/ toxicomania/ Alcoolismo/ Espiritismo/Adultério/ Falsidade/ toxicomania/ Alcoolismo/ Espiritismo/ Facções/ Facções/ Facções/ Facções/ 
Pecado oculto / Opressão/Pecado oculto / Opressão/Pecado oculto / Opressão/Pecado oculto / Opressão/. Fora! Fora!  
 
Fique em direção à plataforma do púlpito! 
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Vamos dar a voz de comando e a Igreja dirá venha duas vezes, a 
todos os frutos do espírito!  Vamos lá!    Todo amor... Todo amor... Todo amor... Todo amor... venha! Venha!   
Toda mansidão... Toda mansidão... Toda mansidão... Toda mansidão... venha! venha!  Toda a AlegriaToda a AlegriaToda a AlegriaToda a Alegria... venha! Venha!  
FidelidadeFidelidadeFidelidadeFidelidade... venha! Venha!  Domínio próprioDomínio próprioDomínio próprioDomínio próprio... venha!  Venha! 
Longanimidade/ Toda a paz de Cristo.Longanimidade/ Toda a paz de Cristo.Longanimidade/ Toda a paz de Cristo.Longanimidade/ Toda a paz de Cristo.    
Vamos dar um Grito de Júbilo/ Eh, Eh, Eh, Eh....   
 
 
O Vale de ossos secoO Vale de ossos secoO Vale de ossos secoO Vale de ossos secossss    
Ezequiel 37:1-14 
 
Uma visão tétrica revelada por Deus ao profeta EzequielUma visão tétrica revelada por Deus ao profeta EzequielUma visão tétrica revelada por Deus ao profeta EzequielUma 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 DeusInterpretação da revelação dada por DeusInterpretação da revelação dada por DeusInterpretação 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 EzequielA ordem expressa de Deus ao profeta EzequielA ordem expressa de Deus ao profeta EzequielA ordem expressa de Deus ao profeta Ezequiel    
V4V4V4V4. Profetiza sobre os ossos secos; 
V5 Porei outra vez em vós o meu Espírito e vivereis.  V9V9V9V9 Vem Espírito 
Santo. Assopra sobre estes mortos e vivereis. V14 V14 V14 V14 E [porei em vós o 
meu Espírito e vivereis. 
 
As setas do Diabo tem deixado milhões de pessoas As setas do Diabo tem deixado milhões de pessoas As setas do Diabo tem deixado milhões de pessoas As setas do Diabo tem deixado milhões de pessoas presaspresaspresaspresas    em seus em seus em seus em seus 
pecados e delitospecados e delitospecados e delitospecados 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 EspíritoV14 E porei em vós o meu EspíritoV14 E porei em vós o meu EspíritoV14 E porei em vós o meu Espírito    
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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. 
 
Sopra Espírito de Deus neste lugarSopra Espírito de Deus neste lugarSopra Espírito de Deus neste lugarSopra 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. 
 
    
Conhecendo o Sobrenatural de Deus 
 
Conceito de Sobrenatural Conceito de Sobrenatural Conceito de Sobrenatural Conceito de Sobrenatural ––––    é tudo aquilo que não é natural e que não 
pode ser observado sensorialmente. 
 
A composição da vida humanaA composição da vida humanaA composição da vida humanaA composição da vida humana 
I TessalonicensesI TessalonicensesI TessalonicensesI Tessalonicenses    5:235:235:235:23 O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, 
e o vosso espírito, alma e corpoespírito, alma e corpoespírito, alma e corpoespírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e 
irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
 
 
A origem do espírito humanoA origem do espírito humanoA origem do espírito humanoA origem do espírito humano    
Genesis 2:7 Genesis 2:7 Genesis 2:7 Genesis 2:7 Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e 
lhe soprousoprousoprousoprou nas narinasnas narinasnas narinasnas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma 
vivente.    
    
O conteúdo do espírito O conteúdo do espírito O conteúdo do espírito O conteúdo do espírito ----        Matéria energética. 
 
Características do espírito Características do espírito Características do espírito Características do espírito ----    Sobrenatural; de matéria energética; 
incorpóreo; transpõe a matéria física; dotada de cognição. 
 
Experiências bíblicas de separação do corpo físico do espiritualExperiências bíblicas de separação do corpo físico do espiritualExperiências bíblicas de separação do corpo físico do espiritualExperiências bíblicas de separação do corpo físico do espiritual    
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II II II II CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    12:212:212:212:2----4444 Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos foi 
arrebatado ao terceiro céu (se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus 
o sabe) e sei que o tal homem (se no corpo ou fora do corpo, não sei, 
Deus o sabe) foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as 
quais não é lícito ao homem referir. 
Apocalipse 4:1Apocalipse 4:1Apocalipse 4:1Apocalipse 4:1----2 2 2 2 Depois destas cousas olhei, e eis não somente uma 
porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de 
trombeta ao falar comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que 
deve acontecer depois destas cousas. Imediatamente eu me achei em 
espírito, e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. 
    
Os seres espirituaisOs seres espirituaisOs seres espirituaisOs seres espirituais    
Deus é espírito Deus é espírito Deus é espírito Deus é espírito ––––João 4:23João 4:23João 4:23João 4:23----24 24 24 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 tais que assim o adorem. Deus é EspíritoDeus é EspíritoDeus é EspíritoDeus é Espírito e 
importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. 
Os anjos também são espíritos Os anjos também são espíritos Os anjos também são espíritos Os anjos também são espíritos ––––    vento em vento em vento em vento em hebraicohebraicohebraicohebraico    = espírito. Salmos = espírito. Salmos = espírito. Salmos = espírito. Salmos 
104:4 104:4 104:4 104:4 Fazes a teus anjos ventos, e a teus ministros, labaredas de fogo. 
SatanásSatanásSatanásSatanás    e os seus anjos demônios também são espíritos.e os seus anjos demônios também são espíritos.e os seus anjos demônios também são espíritos.e os seus anjos demônios também são espíritos. 
    
Manifestações espirituais sobManifestações espirituais sobManifestações espirituais sobManifestações espirituais sobrenaturaisrenaturaisrenaturaisrenaturais    
Dons de Visão Dons de Visão Dons de Visão Dons de Visão ––––    pessoas que veem anjos e demônios;    
Dons de Revelação Dons de Revelação Dons de Revelação Dons de Revelação ––––    Imagens e antevisão do futuro que o Espírito 
Santo coloca no consciente;    
Dons de Dons de Dons de Dons de LínguasLínguasLínguasLínguas    Estranhas Estranhas Estranhas Estranhas ––––    expressões verbais ininteligíveis, 
compreendidas somente por pessoas que vivem a experiência;    
Dons de Discernimento de Espírito Dons de Discernimento de Espírito Dons de Discernimento de Espírito Dons de Discernimento de Espírito ––––    capacidade de se identificar a 
origem dos espíritos;    
Opressão Opressão Opressão Opressão ––––    Forte pressão dos demônios na mente humana com 
sintomas de medo, insegurança, angústia, pânico e perda do 
consciente, com tendências suicidas.    
Possessões Demoníacas Possessões Demoníacas Possessões Demoníacas Possessões Demoníacas ––––    pessoas que incorporam entidades 
demoníacas, e pelas quais os demônios se manifestam.    
    
Experiências de personagens bíblicas com o sobrenaturalExperiências de personagens bíblicas com o sobrenaturalExperiências de personagens bíblicas com o sobrenaturalExperiências de personagens bíblicas com o sobrenatural    
Moisés e a sarça ardente; Sonho de Jacó, e a luta com um anjo; A 
derrubada da muralha de Jericó    
O mar vermelho que se abriu; O fogo que destruiu Sodoma e Gomorra; 
Jesus andando por sobre o mar; A ressurreição de Cristo; Ascensão 
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de Cristo; Paulo no caminho de Damasco ouvindo uma voz; O anjo que 
abriu a prisão de Paulo e Silas.    
    
ExpeExpeExpeExperiência sobrenatural dos crentes riência sobrenatural dos crentes riência sobrenatural dos crentes riência sobrenatural dos crentes     
Quem nunca teve é difícil acreditar; 
O materialismo é uma barreira para a ação sobrenatural de Deus na 
vida do crente; 
A oração é uma experiência sobrenatural; 
Palavras do Espírito Santo reveladas audíveis no ouvido e na Bíblia; 
Irmãos que já viram anjos; 
Irmãos que já ouviram a voz do Espírito Santo; 
 
Ilustração:Ilustração:Ilustração:Ilustração:    
O Salmos 91 à meia noite sete vezes ao redor da casa; 
Um sonho aqui na Igreja com um anjo; 
 
 
O homem é um ser espiritualO homem é um ser espiritualO homem é um ser espiritualO homem é um ser espiritual    
Somos feitos do pó e essa matéria física tem vida curta; 
Depois da morte só nos restará o espírito; 
Não entendo porque certas pessoas na Igreja não encaram a obra do 
Espírito Santo, não acreditam e até perseguem aquelas que tem 
experiência sobrenatural com Deus. 
    
Passos para uma experiência sobrPassos para uma experiência sobrPassos para uma experiência sobrPassos para uma experiência sobrenatural com Deusenatural com Deusenatural com Deusenatural com Deus    
É preciso acreditar; 
É preciso querer; 
É preciso se quebrantar; 
É preciso pedir; 
É preciso não Ter medo. 
 
 
 
As marcas de uma Experiência com Deus. 
Genesis 32:22-32  
 
O valor de uma experiência com Deus 
Alguns tipos de experiências; oraçãoAlguns tipos de experiências; oraçãoAlguns tipos de experiências; oraçãoAlguns tipos de experiências; oração, leitura da Bíblia, louvor, sonhos, , leitura da Bíblia, louvor, sonhos, , leitura da Bíblia, louvor, sonhos, , leitura da Bíblia, louvor, sonhos, 
visões, arrebatamentos;visões, arrebatamentos;visões, arrebatamentos;visões, arrebatamentos; 



 

225 de 250 
 
 

Pensamento científico de Carl Pensamento científico de Carl Pensamento científico de Carl Pensamento científico de Carl Gustav Jung;Gustav Jung;Gustav Jung;Gustav Jung; 
Personagens bíblicas que tiveram tremendas experiências com Deus:Personagens bíblicas que tiveram tremendas experiências com Deus:Personagens bíblicas que tiveram tremendas experiências com Deus:Personagens bíblicas que tiveram tremendas experiências com Deus: 
Moisés    em meio à Sarça Ardente; ao receber os 10 mandamentos; O em meio à Sarça Ardente; ao receber os 10 mandamentos; O em meio à Sarça Ardente; ao receber os 10 mandamentos; O em meio à Sarça Ardente; ao receber os 10 mandamentos; O 
poder do Espírito Santo através de um cajado;poder do Espírito Santo através de um cajado;poder do Espírito Santo através de um cajado;poder do Espírito Santo através de um cajado; 
Sansão    cheio do Espírito Santo tinha forças em seus cabelos;cheio do Espírito Santo tinha forças em seus cabelos;cheio do Espírito Santo tinha forças em seus cabelos;cheio do Espírito Santo tinha forças em seus cabelos; 
Gideão    cheio do Espírito Santo tinha forças nas mãos, e com uma cheio do Espírito Santo tinha forças nas mãos, e com uma cheio do Espírito Santo tinha forças nas mãos, e com uma cheio do Espírito Santo tinha forças nas mãos, e com uma 
queixada de burro matou milqueixada de burro matou milqueixada de burro matou milqueixada de burro matou milhares de soldados inimigos;hares de soldados inimigos;hares de soldados inimigos;hares de soldados inimigos; 
Paulo caiu na unção no caminho de Damasco;caiu na unção no caminho de Damasco;caiu na unção no caminho de Damasco;caiu na unção no caminho de Damasco; 
João    na Ilha de Pátmos.na Ilha de Pátmos.na Ilha de Pátmos.na Ilha de Pátmos. 
 
A tremenda experiência de Jacó no vau de Jaboque. 
Por herança era neto de Abrahão e filho de Isaque; Um homem com Por herança era neto de Abrahão e filho de Isaque; Um homem com Por herança era neto de Abrahão e filho de Isaque; Um homem com Por herança era neto de Abrahão e filho de Isaque; Um homem com 
muitas virtudes de tenacidade, liderança, muitas virtudes de tenacidade, liderança, muitas virtudes de tenacidade, liderança, muitas virtudes de tenacidade, liderança, místico, e afetuoso; Um místico, e afetuoso; Um místico, e afetuoso; Um místico, e afetuoso; Um 
homem cheio de complicações com o seu pai Isaque, com o seu irmão homem cheio de complicações com o seu pai Isaque, com o seu irmão homem cheio de complicações com o seu pai Isaque, com o seu irmão homem cheio de complicações com o seu pai Isaque, com o seu irmão 
Esaú, e com o seu sogro Labão. Jacó trazia a maldição em seu próprio Esaú, e com o seu sogro Labão. Jacó trazia a maldição em seu próprio Esaú, e com o seu sogro Labão. Jacó trazia a maldição em seu próprio Esaú, e com o seu sogro Labão. Jacó trazia a maldição em seu próprio 
nome, que significava "o trapaceiro e enganador"; Fugiu pelas caladas nome, que significava "o trapaceiro e enganador"; Fugiu pelas caladas nome, que significava "o trapaceiro e enganador"; Fugiu pelas caladas nome, que significava "o trapaceiro e enganador"; Fugiu pelas caladas 
da noite para não ser assasda noite para não ser assasda noite para não ser assasda noite para não ser assassinado pelo seu irmão e refugiousinado pelo seu irmão e refugiousinado pelo seu irmão e refugiousinado pelo seu irmão e refugiou----se em se em se em se em 
PadãPadãPadãPadã----Arã junto aos familiares de sua mãe onde permaneceu por mais Arã junto aos familiares de sua mãe onde permaneceu por mais Arã junto aos familiares de sua mãe onde permaneceu por mais Arã junto aos familiares de sua mãe onde permaneceu por mais 
de 15 anos, casandode 15 anos, casandode 15 anos, casandode 15 anos, casando----se com Léa e depois com Raquel, e foi muito se com Léa e depois com Raquel, e foi muito se com Léa e depois com Raquel, e foi muito se com Léa e depois com Raquel, e foi muito 
próspero. Em Padã Arã Jacó vivia insatisfeito com o fato de estar longe próspero. Em Padã Arã Jacó vivia insatisfeito com o fato de estar longe próspero. Em Padã Arã Jacó vivia insatisfeito com o fato de estar longe próspero. Em Padã Arã Jacó vivia insatisfeito com o fato de estar longe 
de sua terra e de sua terra e de sua terra e de sua terra e de seus pais; Vivia em crise pelos problemas de seu de seus pais; Vivia em crise pelos problemas de seu de seus pais; Vivia em crise pelos problemas de seu de seus pais; Vivia em crise pelos problemas de seu 
caráter que lhe custara muito caro e lhe impunha sacrifício; Jacó não se caráter que lhe custara muito caro e lhe impunha sacrifício; Jacó não se caráter que lhe custara muito caro e lhe impunha sacrifício; Jacó não se caráter que lhe custara muito caro e lhe impunha sacrifício; Jacó não se 
contentava de viver de tradições e das heranças religiosa por ser neto contentava de viver de tradições e das heranças religiosa por ser neto contentava de viver de tradições e das heranças religiosa por ser neto contentava de viver de tradições e das heranças religiosa por ser neto 
de Abrahão; Jacó decidiu partir para uma experiência autêntide Abrahão; Jacó decidiu partir para uma experiência autêntide Abrahão; Jacó decidiu partir para uma experiência autêntide Abrahão; Jacó decidiu partir para uma experiência autêntica com ca com ca com ca com 
Deus antes de regressar aos seus paisDeus antes de regressar aos seus paisDeus antes de regressar aos seus paisDeus antes de regressar aos seus pais. 
 
Requisitos básicos para uma experiência com Deus.  
Temos que assumir uma postura de total solidão.  V24 Ficando Ele sóV24 Ficando Ele sóV24 Ficando Ele sóV24 Ficando Ele só; 
Temos que lutar para receber a nossa benção.  V4 E lutou com ele um V4 E lutou com ele um V4 E lutou com ele um V4 E lutou com ele um 
anjoanjoanjoanjo. 
Uma experiência ambígua e polarizada. 
Uma experiência de   persistência.  V24 E lutava com o anjo a noite V24 E lutava com o anjo a noite V24 E lutava com o anjo a noite V24 E lutava com o anjo a noite 
inteirainteirainteirainteira. 
 
As Consequências dessa Experiência com Deus.  
Nessa experiência nos desestruturamos.  
V25 O anjo tocouO anjo tocouO anjo tocouO anjo tocou----lhe na articulação da coxa, e deslocoulhe na articulação da coxa, e deslocoulhe na articulação da coxa, e deslocoulhe na articulação da coxa, e deslocou----se a junta dase a junta dase a junta dase a junta da                
coxa de Jacócoxa de Jacócoxa de Jacócoxa de Jacó. 
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Nessa experiência temos que nos agarrar a Deus com todas as 
nossas forças para sermos libertos e curados.            ((((V26    Não te deixarei Não te deixarei Não te deixarei Não te deixarei 
enquanto não me abençoaresenquanto não me abençoaresenquanto não me abençoaresenquanto não me abençoares). 
Temos que ser autênticos para confessar a Deus o nosso verdadeiro 
caráter.  
 (V27 PerguntouPerguntouPerguntouPerguntou----    lhe pois o anjo: qual o teu nome? E Jacó respondeu, lhe pois o anjo: qual o teu nome? E Jacó respondeu, lhe pois o anjo: qual o teu nome? E Jacó respondeu, lhe pois o anjo: qual o teu nome? E Jacó respondeu, 
JacóJacóJacóJacó. 
 
Os resultados dessa Experiência com Deus. 
Deus muda a nossa identidade.  
(V28 Não mais te chamarás Não mais te chamarás Não mais te chamarás Não mais te chamarás Jacó, mas sim , mas sim , mas sim , mas sim Israel, pois como , pois como , pois como , pois como PríncipePríncipePríncipePríncipe    
lutaste com Deuslutaste com Deuslutaste com Deuslutaste com Deus); 
Nessa luta Deus se rende ao homem e nos abençoa 
(V28 Pois como Pois como Pois como Pois como PríncipePríncipePríncipePríncipe    lutaste com Deus e prevalecestelutaste com Deus e prevalecestelutaste com Deus e prevalecestelutaste com Deus e prevaleceste); V29 E ali o E ali o E ali o E ali o 
abençoouabençoouabençoouabençoou; 
Nessa luta Deus marca a nossa vida.  
V31. E coxeava Jacó de uma perna. 
Nessa luta, Deus renasce as nossas esperanças. 
V31 E nascia o sol quando ele E nascia o sol quando ele E nascia o sol quando ele E nascia o sol quando ele passou de Penielpassou de Penielpassou de Penielpassou de Peniel. 
Nessa luta com Deus, Deus usa o ser humano como marco histórico.  
 (V32. E por isso os filhos de Israel até o dia de hoje não comem o nervo E por isso os filhos de Israel até o dia de hoje não comem o nervo E por isso os filhos de Israel até o dia de hoje não comem o nervo E por isso os filhos de Israel até o dia de hoje não comem o nervo 
do quadril que está sobre a juntura    da coxa, porquanto o Anjo tocou a do quadril que está sobre a juntura    da coxa, porquanto o Anjo tocou a do quadril que está sobre a juntura    da coxa, porquanto o Anjo tocou a do quadril que está sobre a juntura    da coxa, porquanto o Anjo tocou a 
junta da coxa de Jacó no junta da coxa de Jacó no junta da coxa de Jacó no junta da coxa de Jacó no nervo do quadrilnervo do quadrilnervo do quadrilnervo do quadril. 
 
 
 
 
O estilo de uma vida cheia do Espírito SantoO estilo de uma vida cheia do Espírito SantoO estilo de uma vida cheia do Espírito SantoO estilo de uma vida cheia do Espírito Santo    
Efésios 5:18 E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, 
mas enchei- vos do Espírito. 
 
 
1.1.1.1. Unção Unção Unção Unção – é a qualidade da experiência que vivenciamos com o 

Espírito Santo de Deus. 
    
2. 2. 2. 2. A A A A unção do Espírito Santo é estabelecido por medidaunção do Espírito Santo é estabelecido por medidaunção do Espírito Santo é estabelecido por medidaunção do Espírito Santo é estabelecido por medida    
I Tessalonicenses 5: 19I Tessalonicenses 5: 19I Tessalonicenses 5: 19I Tessalonicenses 5: 19 Não extingais o Espírito Santo. 
 
3. 3. 3. 3. O Espírito Santo é sensível às nossas atitudesO Espírito Santo é sensível às nossas atitudesO Espírito Santo é sensível às nossas atitudesO Espírito Santo é sensível às nossas atitudes 
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Efésios 4:30Efésios 4:30Efésios 4:30Efésios 4:30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes 
selados para o dia da redenção. 
 
4. O Espírito Santo é o Amigo Íntimo que nos ajuda e intercede por nós 4. O Espírito Santo é o Amigo Íntimo que nos ajuda e intercede por nós 4. O Espírito Santo é o Amigo Íntimo que nos ajuda e intercede por nós 4. O Espírito Santo é o Amigo Íntimo que nos ajuda e intercede por nós 
nos momentos mais difíceis de nossas vidasnos momentos mais difíceis de nossas vidasnos momentos mais difíceis de nossas vidasnos momentos mais difíceis de nossas vidas    
Romanos 8:26 Romanos 8:26 Romanos 8:26 Romanos 8:26 Da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas 
fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas 
o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 
    
5. O segredo da Unção5. O segredo da Unção5. O segredo da Unção5. O segredo da Unção    
Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de 
vós. 
 
6. Batism6. Batism6. Batism6. Batismo, Unção, Enchimento, Plenitudeo, Unção, Enchimento, Plenitudeo, Unção, Enchimento, Plenitudeo, Unção, Enchimento, Plenitude    uma mesma experiência.uma mesma experiência.uma mesma experiência.uma mesma experiência.    
    
7. 7. 7. 7. Estilo de uma vida cheia do Espírito Estilo de uma vida cheia do Espírito Estilo de uma vida cheia do Espírito Estilo de uma vida cheia do Espírito SantoSantoSantoSanto    
7.1. Uma experiência que nos transporta do reino natural para os 
poderes sobrenaturais; 
7.2. Uma experiência que crucifica o velho homem; 
7.3. Uma experiência que nos faz viver as Escrituras; 
7.4. Uma Experiência em que o Espírito Santo é quem dá a direção das 
nossas decisões.    Atos 16:6-8; 
7.5.Uma experiência que nos dá mais poder na oração -  Efésios 5:18 
7.6. Uma experiência que nos ensina a lutar contra as forças das 
trevas. Efésios 6:10-18 
7.7. Uma experiência que nos traz interesse pela salvação dos outros; 
7.8. Uma experiência que glorifica a Jesus. João 16:14; 
7.9. Uma experiência que nos revela as profundezas do amor de Deus; 
7.10. Uma experiência que regenera as nossas condutas e atitudes. 
 
 
         
O Poder em O Nome de Jesus  
A autoridadeA autoridadeA autoridadeA autoridade    no Nome de Jesusno Nome de Jesusno Nome de Jesusno Nome de Jesus    
Poder sobre a morte e o infernoPoder sobre a morte e o infernoPoder sobre a morte e o infernoPoder sobre a morte e o inferno    
Apocalipse 1:18Apocalipse 1:18Apocalipse 1:18Apocalipse 1:18 Eu sou Aquele que vive. Estive morto mas eis que 
estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do 
inferno; 
Autoridade no céu e na terraAutoridade no céu e na terraAutoridade no céu e na terraAutoridade no céu e na terra 
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Mateus 28:18 Mateus 28:18 Mateus 28:18 Mateus 28:18 Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. 
Herdeiro de todas as coisasHerdeiro de todas as coisasHerdeiro de todas as coisasHerdeiro de todas as coisas    
Hebreus 1:1Hebreus 1:1Hebreus 1:1Hebreus 1:1----5 5 5 5 Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas 
maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo 
Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também 
fez o universo. Ele é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata 
do seu ser, sustentando todas as coisas pela Palavra do seu poder, 
depois de Ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a direita da 
majestade nas alturas tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto 
herdou o mais excelente Nome do que eles. 
Nome que está acima de todos os nomesNome que está acima de todos os nomesNome que está acima de todos os nomesNome que está acima de todos os nomes    
Filipenses 2:9Filipenses 2:9Filipenses 2:9Filipenses 2:9----11 11 11 11 Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe 
deu o Nome que está acima de todo o nome, para que ao Nome de 
Jesus se dobre todo o joelho de seres nos céus e na terra e debaixo 
da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a 
glória de Deus o Pai.    
Poder no Nome adquirido na batalhaPoder no Nome adquirido na batalhaPoder no Nome adquirido na batalhaPoder no Nome adquirido na batalha    
Colossenses 2:15 Colossenses 2:15 Colossenses 2:15 Colossenses 2:15 E despojando os principados e potestades 
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do 
calvário.    
Nome apoiado na DeidadNome apoiado na DeidadNome apoiado na DeidadNome apoiado na Deidade Divinae Divinae Divinae Divina    
Hebreus 1:4Hebreus 1:4Hebreus 1:4Hebreus 1:4----5 5 5 5 Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou 
o mais excelente Nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse: Tu és 
o meu Filho, eu hoje te gerei.    
Nome que é a única fonte de Salvação para a humanidadeNome que é a única fonte de Salvação para a humanidadeNome que é a única fonte de Salvação para a humanidadeNome que é a única fonte de Salvação para a humanidade    
Atos 4:12 Atos 4:12 Atos 4:12 Atos 4:12 E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os 
homens pelo qual importa que sejamos salvos.    
    
O Significado de O Nome de Jesus para o crenteO Significado de O Nome de Jesus para o crenteO Significado de O Nome de Jesus para o crenteO Significado de O Nome de Jesus para o crente    
Nome que é a nossa arma poderosíssima contra os nossos adversáriosNome que é a nossa arma poderosíssima contra os nossos adversáriosNome que é a nossa arma poderosíssima contra os nossos adversáriosNome que é a nossa arma poderosíssima contra os nossos adversários    
Efésios 1:17Efésios 1:17Efésios 1:17Efésios 1:17----23 23 23 23 Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai 
da  glória vos conceda o espírito da sabedoria e da revelação no pleno 
conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para 
sabermos qual é a esperança nos santos, e qual a suprema grandeza 
do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do 
seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, quando o ressuscitou dentre 
os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, 
acima de todo principado e potestade e poder e domínio. E de todo 
nome que se possa referir, não só no presente século mas também no 
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vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o 
cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, o qual é o seu corpo, a 
plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.    
Nome para ser usado no combatNome para ser usado no combatNome para ser usado no combatNome para ser usado no combateeee    
Marcos 16:17,18 Marcos 16:17,18 Marcos 16:17,18 Marcos 16:17,18 Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. 
Em MEU NOME expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão 
em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não vos fará mal, 
e se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados.    
Nome que é a nossa possessão para curarNome que é a nossa possessão para curarNome que é a nossa possessão para curarNome que é a nossa possessão para curar    
Atos 3:3Atos 3:3Atos 3:3Atos 3:3----6 6 6 6 Vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, 
implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro fitando-o juntamente 
com João disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente esperando 
receber alguma coisa. Pedro porém lhe disse: Não possuo nem prata 
e nem outro, mas o que eu tenho isso te dou. Em o Nome de Jesus 
Cristo o Nazareno, anda!    
Nome que dá significado na oraçãoNome que dá significado na oraçãoNome que dá significado na oraçãoNome que dá significado na oração    
João 16:24 João 16:24 João 16:24 João 16:24 Até agora nada tendes pedido em meu Nome. Pedi e 
recebereis para que a vossa alegria seja completa. João 16:23 João 16:23 João 16:23 João 16:23 Em 
verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vo-lo 
concederá em meu Nome.    
    
Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:    
Apelo para se renovar a aliança com Jesus. 
 
 
 
O Bálsamo de Gileade 
    
Jeremias 8:22Jeremias 8:22Jeremias 8:22Jeremias 8:22 Não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico em 
Gileade?  Por que pois não se realizou a cura da filha do meu povo? 
 
A nação pecaminosa, a visão de Isaias a respeito de Judá A nação pecaminosa, a visão de Isaias a respeito de Judá A nação pecaminosa, a visão de Isaias a respeito de Judá A nação pecaminosa, a visão de Isaias a respeito de Judá  
Isaias 1: 4Isaias 1: 4Isaias 1: 4Isaias 1: 4----6 6 6 6 Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de 
iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o 
Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás; Por que 
haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a 
cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé 
até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas 
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inflamadas, umas e outras são espremidas, nem atadas, nem 
amolecidas com óleo. 
 
O lamento e o choro do Profeta JeremiasO lamento e o choro do Profeta JeremiasO lamento e o choro do Profeta JeremiasO lamento e o choro do Profeta Jeremias    
Jeremias Jeremias Jeremias Jeremias 7:297:297:297:29----31 31 31 31 Corta os teus cabelos consagrados oh Jerusalém e 
põe-te a prantear sobre os altos desnudos; porque já o Senhor rejeitou 
e desamparou a geração objeto do seu furor; porque os filhos de Judá 
fizeram o que era mau perante mim, diz o Senhor, puseram os seus 
ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para a 
contaminarem. Edificaram os altos de Tofete que está no vale do filho 
de Hinom para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca 
ordenei, nem me passou pela mente. 
 
Não há bálsamo em Gileade? Ou não há medico em Gileade? Porque 
pois não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias 8:22 
O nome O nome O nome O nome –––– em hebraico significa o monte do testemunho; 
Localidade Localidade Localidade Localidade ––––    era como um oásis, , , , com fontes de águas cristalinas, um 
lindo parque ecológico situado num vale de região montanhosa 
situada a leste do rio Jordão; 
População População População População –––– quando Israel invadiu a Terra Prometida, ali habitavam os 
amorreus e moabitas, que foram expulsos desse território. Era uma 
região cobiçada por várias tribos de Israel, mas Moisés permitiu que 
apenas parte de famílias das Tribos de Manasses e de Gade fossem 
ali habitar, na condição de ajudar as demais Tribos a construir a nação 
Israelita. 
O bálsamo de Gileade O bálsamo de Gileade O bálsamo de Gileade O bálsamo de Gileade –––– Ali era produzido um óleo aromático de 
natureza medicinal, com poder miraculoso de cura, e que os 
sacerdotes usavam para ungir os enfermos. 
    
Como nos tempos proféticos de Isaias e de Malaquias, há muitas Como nos tempos proféticos de Isaias e de Malaquias, há muitas Como nos tempos proféticos de Isaias e de Malaquias, há muitas Como nos tempos proféticos de Isaias e de Malaquias, há muitas 
pessoas pessoas pessoas pessoas enfermasenfermasenfermasenfermas    da alma e que necessitam do bálsamo de Gileadeda alma e que necessitam do bálsamo de Gileadeda alma e que necessitam do bálsamo de Gileadeda alma e que necessitam do bálsamo de Gileade    
Isaias 1: 4Isaias 1: 4Isaias 1: 4Isaias 1: 4----6 6 6 6 Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de 
iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o , abandonaram o , abandonaram o , abandonaram o 
Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trásSenhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trásSenhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trásSenhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás; Por que 
haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldiaque continuais em rebeldiaque continuais em rebeldiaque continuais em rebeldia? Toda a Toda a Toda a Toda a 
cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Descabeça está doente, e todo o coração enfermo. Descabeça está doente, e todo o coração enfermo. Descabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé de a planta do pé de a planta do pé de a planta do pé 
até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridasaté a cabeça não há nele coisa sã, senão feridasaté a cabeça não há nele coisa sã, senão feridasaté a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas contusões e chagas contusões e chagas contusões e chagas 
inflamadas, umainflamadas, umainflamadas, umainflamadas, umassss    e outras são espremidas, nem atadas, nem e outras são espremidas, nem atadas, nem e outras são espremidas, nem atadas, nem e outras são espremidas, nem atadas, nem 
amolecidas com óleo.amolecidas com óleo.amolecidas com óleo.amolecidas com óleo.    
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Jeremias 7:29Jeremias 7:29Jeremias 7:29Jeremias 7:29----31 Corta os teus cabelos consagrados31 Corta os teus cabelos consagrados31 Corta os teus cabelos consagrados31 Corta os teus cabelos consagrados oh Jerusalém e 
põepõepõepõe----te a prantearte a prantearte a prantearte a prantear sobre os altos desnudos; porque já o Senhor rejeitou 
e desamparou a geração objeto do seu furor; porque os filhos de Judá 
fizeram o que era mau perante mim,fizeram o que era mau perante mim,fizeram o que era mau perante mim,fizeram o que era mau perante mim, diz o Senhor, puseram os spuseram os spuseram os spuseram os seus eus eus eus 
ídolos abomináveis na casa ídolos abomináveis na casa ídolos abomináveis na casa ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para a que se chama pelo meu nome para a que se chama pelo meu nome para a que se chama pelo meu nome para a 
contamicontamicontamicontaminaremnaremnaremnarem. Edificaram os altos de Tofete que está no vale do filho 
de Hinom para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca o que nunca o que nunca o que nunca 
ordenei, nem me passou pela mente.ordenei, nem me passou pela mente.ordenei, nem me passou pela mente.ordenei, nem me passou pela mente.    
 
Não há bálsamo em Gileade? Ou não há medico em Gileade? Porque 
pois não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias 8:22 
Gileade Gileade Gileade Gileade é o símbolo do sacrifício de Jesus Cristo na cruz para nos 
curar e nos libertar; 
Ele levou sobre si as nossas dores. Ele é RafáEle é RafáEle é RafáEle é Rafá, o Deus que cura; 
Em meio à tanta gente enferma, com profundas chagas na alma, há 
remédio e médico em Gileade; 
Precisamos ir a Gileade para sermos libertos das feridas do passado 
que nos atormentam; 
Traumas, acusações, ameaças, tormentas do passado que o Diabo 
tem usado para lhe tirar o gosto pela vida; 
O Diabo é o inimigo da esperança; 
O Diabo semeou muitos espinhos que lhe ferem a consciência; 
Emoções descontroladas que obscurecem o seu viver. 
Você não consegue perdoar, e as mágoas empobrecem o seu viver. 
Tal qual o profeta Jeremias, hoje eu quero chorar com você. 
E quero afirmar-te: Há remédio em Gileade. Há médico em Gileade. 
Jesus Cristo quer te curar. 
 
Há poder no sangue de Jesus para curar as suas enfermidades da 
alma. 
 
A unção do Espírito Santo tem essa propriedade do Bálsamo de Gileade A unção do Espírito Santo tem essa propriedade do Bálsamo de Gileade A unção do Espírito Santo tem essa propriedade do Bálsamo de Gileade A unção do Espírito Santo tem essa propriedade do Bálsamo de Gileade 
para lhe curar as feridas da alma e lhe para lhe curar as feridas da alma e lhe para lhe curar as feridas da alma e lhe para lhe curar as feridas da alma e lhe trazer um renovo para uma vida trazer um renovo para uma vida trazer um renovo para uma vida trazer um renovo para uma vida 
nova.nova.nova.nova.    
Convite à quem deseja receber Jesus Cristo como seu Senhor e 
Salvador; 
Convite à quem deseja receber unção do Espírito Santo para a cura de 
sua alma. 
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O Selo da Promessa 
    
Efésios 1:13,14   Efésios 1:13,14   Efésios 1:13,14   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 promessaselado com o Espírito Santo da promessaselado com o Espírito Santo da promessaselado 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 Sopro de Deus na criaO Sopro de Deus na criaO Sopro de Deus na criaO Sopro de Deus na criação do homem, com uma unção de vidação do homem, com uma unção de vidação do homem, com uma unção de vidação do homem, com uma unção de vida    
A finalidade da criação do homem e os efeitos da unçãoA finalidade da criação do homem e os efeitos da unçãoA finalidade da criação do homem e os efeitos da unçãoA finalidade da criação do homem e os efeitos da unção    
O pecado, a queda e a perda da unção de vidaO pecado, a queda e a perda da unção de vidaO pecado, a queda e a perda da unção de vidaO pecado, a queda e a perda da unção de vida    
A perda da identidade espiritual original do homemA perda da identidade espiritual original do homemA perda da identidade espiritual original do homemA perda da identidade espiritual original do homem    
O homem à procura de si mesmoO homem à procura de si mesmoO homem à procura de si mesmoO homem à procura de si mesmo    
Unção com o selo da promessa, um privilUnção com o selo da promessa, um privilUnção com o selo da promessa, um privilUnção com o selo da promessa, um privilégio de poucos égio de poucos égio de poucos égio de poucos ––––    Reis, Reis, Reis, Reis, 
Profetas, Juízes e Sacerdotes de Israel.Profetas, Juízes e Sacerdotes de Israel.Profetas, Juízes e Sacerdotes de Israel.Profetas, Juízes e Sacerdotes de Israel.    
A unção do Espírito Santo na vida de grandes heróis da féA unção do Espírito Santo na vida de grandes heróis da féA unção do Espírito Santo na vida de grandes heróis da féA unção do Espírito Santo na vida de grandes heróis da fé    
Moisés no monte Sinal e no mar vermelho; 
Josué e a muralha de Jericó; 
Gideão e os 300 valentes de Deus; 
Elias e o carro de fogo; 
Eliseu e a abertura do rio Jordão; 
Sadraque, Mesaque e Abdenego e a fornalha de fogo; 
A unção poderosa de Jesus: 
No monte da transfiguração; 
Por sobre as ondas do mar; 
Ressuscitando o filho da viúva de Naim. 
Pedro e João no Templo Formosa com o coxo. “Eu não tenho ouro e 
nem prata.... 
Paulo e Silas com o carcereiro em Filipos. 
Jesus disse: “Sem mim nada podeis fazer...Jesus disse: “Sem mim nada podeis fazer...Jesus disse: “Sem mim nada podeis fazer...Jesus disse: “Sem mim nada podeis fazer...    
O vazio existencial do homem sem DeusO vazio existencial do homem sem DeusO vazio existencial do homem sem DeusO vazio existencial do homem sem Deus    
Jesus e a promessa da reconquista da unção do Espírito SantoJesus e a promessa da reconquista da unção do Espírito SantoJesus e a promessa da reconquista da unção do Espírito SantoJesus e a promessa da reconquista da unção do Espírito Santo    
João 14: 16, 18, 26João 14: 16, 18, 26João 14: 16, 18, 26João 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. 
Deus nos garante o sentido de pertencerDeus nos garante o sentido de pertencerDeus nos garante o sentido de pertencerDeus nos garante o sentido de pertencer    
O Selo da PromessaO Selo da PromessaO Selo da PromessaO Selo da Promessa    
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Efésios 1:13,14   Efésios 1:13,14   Efésios 1:13,14   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 promessafostes selado com o Espírito Santo da promessafostes selado com o Espírito Santo da promessafostes 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. ÊxodosÊxodosÊxodosÊxodos    12:2112:2112:2112:21----23232323 A morte de todos os 
primogênitos no Egito. O sangue do livramento nos umbrais das casas 
dos hebreus.s.s.s.    
I I I I CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    6:20 6:20 6:20 6:20 Porque fostes comprados por preço; glorificai a Deus 
em vossos corpos. 
 
O Selo do Espírito Santo nos resgata o sentido de pertencerO Selo do Espírito Santo nos resgata o sentido de pertencerO Selo do Espírito Santo nos resgata o sentido de pertencerO Selo do Espírito Santo nos resgata 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 agora 
nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. 
I Pedro 2:9I Pedro 2:9I Pedro 2:9I 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. 
 
Nenhuma tribulação do tempo presente poderá anular o Selo do Nenhuma tribulação do tempo presente poderá anular o Selo do Nenhuma tribulação do tempo presente poderá anular o Selo do Nenhuma tribulação do tempo presente poderá anular o Selo do 
Espírito Santo.Espírito Santo.Espírito Santo.Espírito Santo.    
Romanos 8:38,39Romanos 8:38,39Romanos 8:38,39Romanos 8:38,39 Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, 
nem anjos, nem principados, nem potestades, nem cousas do 
presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, 
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que 
está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 
 
O Selo da Promessa transforma o nosso Corpo em Templo de Jeovah, O Selo da Promessa transforma o nosso Corpo em Templo de Jeovah, O Selo da Promessa transforma o nosso Corpo em Templo de Jeovah, O Selo da Promessa transforma o nosso Corpo em Templo de Jeovah, 
o Deuo Deuo Deuo Deus vivos vivos vivos vivo    
I I I I CoríntiosCoríntiosCoríntiosCoríntios    3:163:163:163:16 Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o 
Espírito Santo habita em vós? 
 
O Selo da Promessa nos dá uma vida de Poder sobre o pecado, o Diabo O Selo da Promessa nos dá uma vida de Poder sobre o pecado, o Diabo O Selo da Promessa nos dá uma vida de Poder sobre o pecado, o Diabo O Selo da Promessa nos dá uma vida de Poder sobre o pecado, o Diabo 
e as obras das trevas, e nos garante vitória neste mundoe as obras das trevas, e nos garante vitória neste mundoe as obras das trevas, e nos garante vitória neste mundoe as obras das trevas, e nos garante vitória neste mundo    
Atos 1:8Atos 1:8Atos 1:8Atos 1:8 E recebereis Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo...    
Marcos 16:17, 18Marcos 16:17, 18Marcos 16:17, 18Marcos 16:17, 18 Em meu Nome expulsarão demônios, e porão as 
mãos nos enfermos e eles ficarão curados. 
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I João 5:4I João 5:4I João 5:4I 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. 
 
O SeO SeO SeO Selo da Promessa transforma a nossa personalidade e estilo de vidalo da Promessa transforma a nossa personalidade e estilo de vidalo da Promessa transforma a nossa personalidade e estilo de vidalo da Promessa transforma a nossa personalidade e estilo de vida    
GálatasGálatasGálatasGálatas    5:22,23 5:22,23 5:22,23 5:22,23 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio. 
 
O Selo da Promessa põe o nosso nome no Livro da Vida eO Selo da Promessa põe o nosso nome no Livro da Vida eO Selo da Promessa põe o nosso nome no Livro da Vida eO Selo da Promessa põe o nosso nome no Livro da Vida e    nos garante nos garante nos garante nos garante 
a vida eterna em Cristo Jesus.a vida eterna em Cristo Jesus.a vida eterna em Cristo Jesus.a vida eterna em Cristo Jesus.  
Apocalipse 21:27 Apocalipse 21:27 Apocalipse 21:27 Apocalipse 21:27 E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que 
pratica abominação ou mentira; mas somente os que estão escritos 
no Livro da Vida do Cordeiro. 
João 3:16bJoão 3:16bJoão 3:16bJoão 3:16b Para todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna. 
 
Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:    
Você que é desta geração e que se sente como vítima da Globalização 
e que sofre um Sentimento de pobreza, marginalidade e exclusão 
social; Indefinição e insegurança quanto ao futuro; perda do foco dos 
valores; perda da identidade; perda do poder de comunicação; perda 
gradual do senso do self; perda do senso do trágico.  Você que é um 
homem moderno, que vive num grande centro urbano e que sofre de 
stress; solidão; ansiedade; depressão; síndrome de pânico; medo; 
insegurança; complexos de anonimato; perda do referencial e sentido 
de pertencer.  Nesta noite você pode receber o SELO DA PROMESSA 
ao receber na tua vida, agora o Espírito Santo, que te convence do 
pecado, da justiça e do juízo.  Recebe agora o quebrantamento 
espiritual, e se converta a Jesus. O Espírito Santo quer habitar em 
você e mudar completamente o rumo da tua vida.  Quem deseja nesta 
noite receber o SELO DA PROMESSA, através da sua conversão em 
Cristo Jesus? 
 
 
 
O cheO cheO cheO cheiro das águas!iro das águas!iro das águas!iro das águas!    
Jó 14:7Jó 14:7Jó 14:7Jó 14:7----9999    
    
Introdução 
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Pessoas que perderam a esperança; Pessoas que perderam a esperança; Pessoas que perderam a esperança; Pessoas que perderam a esperança;     
Jó as compara como árvores feridas e caídas; Jó as compara como árvores feridas e caídas; Jó as compara como árvores feridas e caídas; Jó as compara como árvores feridas e caídas;     
Troncos envelhecidosTroncos envelhecidosTroncos envelhecidosTroncos envelhecidos    
Raízes praticamente sem vidas.Raízes praticamente sem vidas.Raízes praticamente sem vidas.Raízes praticamente sem vidas.    
    
O poeta diz que a nossa vida é como uma árvore 
Surge como uma pequena semente;Surge como uma pequena semente;Surge como uma pequena semente;Surge como uma pequena semente;    
Deve sDeve sDeve sDeve ser plantada em terra fértil;er plantada em terra fértil;er plantada em terra fértil;er plantada em terra fértil;    
Deve estar sendo sempre adubada;Deve estar sendo sempre adubada;Deve estar sendo sempre adubada;Deve estar sendo sempre adubada;    
ÀsÀsÀsÀs    vezevezevezevezes deve ser pos deve ser pos deve ser pos deve ser podada para produzir muitos frutos;dada para produzir muitos frutos;dada para produzir muitos frutos;dada para produzir muitos frutos;    
E deve se reproduzir com as sementes dos seus frutos.E deve se reproduzir com as sementes dos seus frutos.E deve se reproduzir com as sementes dos seus frutos.E deve se reproduzir com as sementes dos seus frutos.    
    
Jesus e a parábola dos Talentos – Mateus 25: 14-40 
Um homem que se ausentando do paísUm homem que se ausentando do paísUm homem que se ausentando do paísUm homem que se ausentando do país, chamou os seus servos e , chamou os seus servos e , chamou os seus servos e , chamou os seus servos e 
confiou os seus bens;confiou os seus bens;confiou os seus bens;confiou os seus bens;    
A um deu 5 talentos, que negociou e ganhou outros cinco;A um deu 5 talentos, que negociou e ganhou outros cinco;A um deu 5 talentos, que negociou e ganhou outros cinco;A um deu 5 talentos, que negociou e ganhou outros cinco;    
A outro deu 2, que investiu e ganhou mais dois;A outro deu 2, que investiu e ganhou mais dois;A outro deu 2, que investiu e ganhou mais dois;A outro deu 2, que investiu e ganhou mais dois;    
Ao outro deu 1, Ao outro deu 1, Ao outro deu 1, Ao outro deu 1, qqqque abriu uma cova e o enterrou.ue abriu uma cova e o enterrou.ue abriu uma cova e o enterrou.ue abriu uma cova e o enterrou.    
 
As cinco (5) idades do homem 
Confiança X Confiança X Confiança X Confiança X desconfiança;desconfiança;desconfiança;desconfiança;    
Autonomia X dependênciaAutonomia X dependênciaAutonomia X dependênciaAutonomia X dependência    
Integração X exclusão;Integração X exclusão;Integração X exclusão;Integração X exclusão;    
Sentido de pertencer X Isolamento;Sentido de pertencer X Isolamento;Sentido de pertencer X Isolamento;Sentido de pertencer X Isolamento;    
Produtividade X Improdutividade;Produtividade X Improdutividade;Produtividade X Improdutividade;Produtividade X Improdutividade;    
Generatividade X estagnação.Generatividade X estagnação.Generatividade X estagnação.Generatividade X estagnação.    
    
Realidades da vida 
Pessoas que tem dificuldades de administrar a sua vida;Pessoas que tem dificuldades de administrar a sua vida;Pessoas que tem dificuldades de administrar a sua vida;Pessoas que tem dificuldades de administrar a sua vida;    
Pessoas que com o passPessoas que com o passPessoas que com o passPessoas que com o passar do tempo somam grandes frustrações;ar do tempo somam grandes frustrações;ar do tempo somam grandes frustrações;ar do tempo somam grandes frustrações;    
Pessoas que foram feridas pelas agruras desta vida;Pessoas que foram feridas pelas agruras desta vida;Pessoas que foram feridas pelas agruras desta vida;Pessoas que foram feridas pelas agruras desta vida;    
São como sementes que cresceram numa terra improdutiva;São como sementes que cresceram numa terra improdutiva;São como sementes que cresceram numa terra improdutiva;São como sementes que cresceram numa terra improdutiva;    
Pessoas que foram maltratadas pela vida em sua fase de formação;Pessoas que foram maltratadas pela vida em sua fase de formação;Pessoas que foram maltratadas pela vida em sua fase de formação;Pessoas que foram maltratadas pela vida em sua fase de formação;    
Jó    as considera como árvores cortadas, com tas considera como árvores cortadas, com tas considera como árvores cortadas, com tas considera como árvores cortadas, com troncos feridas e caídos, roncos feridas e caídos, roncos feridas e caídos, roncos feridas e caídos, 
com raízes envelhecidas.com raízes envelhecidas.com raízes envelhecidas.com raízes envelhecidas.    
 
A visão promissora de Jó 14:7-9 
Há esperança para a árvore caída, pois mesmo cortada ainda se Há esperança para a árvore caída, pois mesmo cortada ainda se Há esperança para a árvore caída, pois mesmo cortada ainda se Há esperança para a árvore caída, pois mesmo cortada ainda se 
renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a 
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sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e brotará e brotará e brotará e 
dará ramos como a planta nova.dará ramos como a planta nova.dará ramos como a planta nova.dará ramos como a planta nova.    
    
A simbologia existencial do “Cheiro das Águas “  
As águas rompem barreiras; limpam e purificam; não podem ser As águas rompem barreiras; limpam e purificam; não podem ser As águas rompem barreiras; limpam e purificam; não podem ser As águas rompem barreiras; limpam e purificam; não podem ser 
retidas; regam e dão vidas; brotam nos nascedouros e seguem firmes retidas; regam e dão vidas; brotam nos nascedouros e seguem firmes retidas; regam e dão vidas; brotam nos nascedouros e seguem firmes retidas; regam e dão vidas; brotam nos nascedouros e seguem firmes 
rumo ao mar e oceanrumo ao mar e oceanrumo ao mar e oceanrumo ao mar e oceanos.os.os.os.    
    
A aproximação do Espírito de Deus com as águas vivas e 
purificadoras 
No início da criação o Espírito de Deus pairava sobre as águas 
Genesis 1:2 A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava Genesis 1:2 A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava Genesis 1:2 A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava Genesis 1:2 A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava 
sobre as águas.sobre as águas.sobre as águas.sobre as águas.    
    
Cristo é a fonte da água viva 
João 4: 10 Se conheceres o Dom de Deus, se me pedes água, eu te Se conheceres o Dom de Deus, se me pedes água, eu te Se conheceres o Dom de Deus, se me pedes água, eu te Se conheceres o Dom de Deus, se me pedes água, eu te 
daria a água viva que desceu dos céus.daria a água viva que desceu dos céus.daria a água viva que desceu dos céus.daria a água viva que desceu dos céus.    
 
Essa fonte de água viva é inesgotável 
João 4:14 Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais 
terá sede, e a água que eu lhe der será uma foterá sede, e a água que eu lhe der será uma foterá sede, e a água que eu lhe der será uma foterá sede, e a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida nte a jorrar para a vida nte a jorrar para a vida nte a jorrar para a vida 
eterna.eterna.eterna.eterna.    
 
Essa Água Viva satisfaz as nossas mais profundas necessidades 
João 7:37 Se alguém tem sede, venha a mim e beba;Se alguém tem sede, venha a mim e beba;Se alguém tem sede, venha a mim e beba;Se alguém tem sede, venha a mim e beba;    
 
Essa Água Viva é abundante, terapêutica e inesgotável 
João 7:38 Quem crê em mim, como diz as escrituras, do sQuem crê em mim, como diz as escrituras, do sQuem crê em mim, como diz as escrituras, do sQuem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior eu interior eu interior eu interior 
correrão rios de água viva.correrão rios de água viva.correrão rios de água viva.correrão rios de água viva.    
Apocalipse 7:17 pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os 
apascentará e os guiará para as fontes da água viva.apascentará e os guiará para as fontes da água viva.apascentará e os guiará para as fontes da água viva.apascentará e os guiará para as fontes da água viva.    
 
No Espírito de Deus, como o cheiro das águas que emerge para dá 
vida, há esperança para as árvores caídas, para as vidas que foram 
cortadas da glória de Deus. 
Há esperança para a árvore caída, pois mesmo cortada ainda se Há esperança para a árvore caída, pois mesmo cortada ainda se Há esperança para a árvore caída, pois mesmo cortada ainda se Há esperança para a árvore caída, pois mesmo cortada ainda se 
renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a 
sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e brotará e brotará e brotará e 
dará ramos como a planta nova.dará ramos como a planta nova.dará ramos como a planta nova.dará ramos como a planta nova.    
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O Espírito Santo quer selar muitas vidas, e converte-las em cisternas 
de águas rotas e retidas em Rios de Águas cristalinas e purificadoras 
Salmos 92: 12-15 Os justos florescerão como a palmeira, crescerão Os justos florescerão como a palmeira, crescerão Os justos florescerão como a palmeira, crescerão Os justos florescerão como a palmeira, crescerão 
como o ccomo o ccomo o ccomo o cedro do Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, e edro do Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, e edro do Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, e edro do Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, e 
florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, 
serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. 
Ele é a minha rocha, e Nele não há injustiça.Ele é a minha rocha, e Nele não há injustiça.Ele é a minha rocha, e Nele não há injustiça.Ele é a minha rocha, e Nele não há injustiça. 
Salmos 1:3 pois serápois serápois serápois será    como a árvore plantada junto ao Ribeiro de águas como a árvore plantada junto ao Ribeiro de águas como a árvore plantada junto ao Ribeiro de águas como a árvore plantada junto ao Ribeiro de águas 
que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará.que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará.que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará.que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. 
Isaias 58:1 Pois serás como um jardim regado, e como um manancial, Pois serás como um jardim regado, e como um manancial, Pois serás como um jardim regado, e como um manancial, Pois serás como um jardim regado, e como um manancial, 
cujas águas nunca faltam.cujas águas nunca faltam.cujas águas nunca faltam.cujas águas nunca faltam. 
 
 
Vidas Encurvadas 
 
Lucas 13:10-13 
O drama de uma mulher enferma 
18 anos possuída pelo Diabo;18 anos possuída pelo Diabo;18 anos possuída pelo Diabo;18 anos possuída pelo Diabo;    
Dominada por um espírito Dominada por um espírito Dominada por um espírito Dominada por um espírito malignomalignomalignomaligno    de enfermidade;de enfermidade;de enfermidade;de enfermidade;    
Andava permanentemente encurvada sem poder se endireitar.Andava permanentemente encurvada sem poder se endireitar.Andava permanentemente encurvada sem poder se endireitar.Andava permanentemente encurvada sem poder se endireitar.    
    
A missão de Satanás 
João 10:10 Veio para matar, roubar e destruir.João 10:10 Veio para matar, roubar e destruir.João 10:10 Veio para matar, roubar e destruir.João 10:10 Veio para matar, roubar e destruir.    
    
A dimensão do mal 
I João 5:19 O mundo inteiro jaz no I João 5:19 O mundo inteiro jaz no I João 5:19 O mundo inteiro jaz no I João 5:19 O mundo inteiro jaz no malignomalignomalignomaligno....    
    
A organização Satânica 
Efésios 5:12    A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, 
mas sim contra mas sim contra mas sim contra mas sim contra Principados e Potestades, contra os contra os contra os contra os Príncipes deste deste deste deste 
mundo das trevas, contra as mundo das trevas, contra as mundo das trevas, contra as mundo das trevas, contra as Hostes espirituais da ida ida ida iniquidade, nas niquidade, nas niquidade, nas niquidade, nas 
regiões celestes.regiões celestes.regiões celestes.regiões celestes.    
Principados (são anjos príncipes demônios, que dominam territórios e (são anjos príncipes demônios, que dominam territórios e (são anjos príncipes demônios, que dominam territórios e (são anjos príncipes demônios, que dominam territórios e 
regiões;regiões;regiões;regiões;    
Potestades, são demônios com poderes de destruição que causam são demônios com poderes de destruição que causam são demônios com poderes de destruição que causam são demônios com poderes de destruição que causam 
maremotos, terremotos, explosões, incêndios, desastres e acidentes maremotos, terremotos, explosões, incêndios, desastres e acidentes maremotos, terremotos, explosões, incêndios, desastres e acidentes maremotos, terremotos, explosões, incêndios, desastres e acidentes 
nos nos nos nos trânsitostrânsitostrânsitostrânsitos    etetetetc.c.c.c.    
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Hostes, são legiões de demônios menores que oprimem, deprimem, são legiões de demônios menores que oprimem, deprimem, são legiões de demônios menores que oprimem, deprimem, são legiões de demônios menores que oprimem, deprimem, 
levam sujeitos ao alcoolismo, ‘as drogas, à prostituição, ao levam sujeitos ao alcoolismo, ‘as drogas, à prostituição, ao levam sujeitos ao alcoolismo, ‘as drogas, à prostituição, ao levam sujeitos ao alcoolismo, ‘as drogas, à prostituição, ao 
homoxessualismo, lesbianismo, que causam perturbações mentais, homoxessualismo, lesbianismo, que causam perturbações mentais, homoxessualismo, lesbianismo, que causam perturbações mentais, homoxessualismo, lesbianismo, que causam perturbações mentais, 
que causam suicídios, se intrometem no seio das famílias, que baixque causam suicídios, se intrometem no seio das famílias, que baixque causam suicídios, se intrometem no seio das famílias, que baixque causam suicídios, se intrometem no seio das famílias, que baixam am am am 
em terreiros de macumba, que incorporam em pessoas e em animais.em terreiros de macumba, que incorporam em pessoas e em animais.em terreiros de macumba, que incorporam em pessoas e em animais.em terreiros de macumba, que incorporam em pessoas e em animais.    
 
Maldições Hereditárias    
Espírito de enfermidades que se infiltram na genética hereditária; 
Hereditariedade do alcoolismo; Hereditariedade das perturbações 
mentais; Hereditariedade da prostituição; Hereditariedade do 
homossexualismo e do lesbianismo; Hereditariedade do mau caráter, 
da delinquência e da criminalidade; 
 
É necessário que se quebre essa maldição 
A maldição do alcoolismo na minha família.A maldição do alcoolismo na minha família.A maldição do alcoolismo na minha família.A maldição do alcoolismo na minha família.    
    Ils.    Suicídio e morte por cirrose hepátiSuicídio e morte por cirrose hepátiSuicídio e morte por cirrose hepátiSuicídio e morte por cirrose hepático.co.co.co.    /Meus ancestrais de Portugal /Meus ancestrais de Portugal /Meus ancestrais de Portugal /Meus ancestrais de Portugal 
e da França.e da França.e da França.e da França.    
Em o Nome de Jesus eu quebrei essa maldição da geração de meus Em o Nome de Jesus eu quebrei essa maldição da geração de meus Em o Nome de Jesus eu quebrei essa maldição da geração de meus Em o Nome de Jesus eu quebrei essa maldição da geração de meus 
filhosfilhosfilhosfilhos    
    
As precárias condições da mulher possessa 
18 anos vivendo na escravidão do Diabo, e com a vida completamente 18 anos vivendo na escravidão do Diabo, e com a vida completamente 18 anos vivendo na escravidão do Diabo, e com a vida completamente 18 anos vivendo na escravidão do Diabo, e com a vida completamente 
encurvada e torta.encurvada e torta.encurvada e torta.encurvada e torta.    
Carregava Carregava Carregava Carregava consigo uma maldição hereditária que foi aproveitada por consigo uma maldição hereditária que foi aproveitada por consigo uma maldição hereditária que foi aproveitada por consigo uma maldição hereditária que foi aproveitada por 
um Espírito de enfermidade.um Espírito de enfermidade.um Espírito de enfermidade.um Espírito de enfermidade.    
    
Pessoas que vivem na mesma condição dessa mulher, com uma vida 
tortuosa 
É preciso endireitar os alvos de sua vida/ conceitos/ valores/ É preciso endireitar os alvos de sua vida/ conceitos/ valores/ É preciso endireitar os alvos de sua vida/ conceitos/ valores/ É preciso endireitar os alvos de sua vida/ conceitos/ valores/ 
perspectivas e projetos de vida/ perspectivas e projetos de vida/ perspectivas e projetos de vida/ perspectivas e projetos de vida/ relacionamentos/ a educação de seus relacionamentos/ a educação de seus relacionamentos/ a educação de seus relacionamentos/ a educação de seus 
filhos/ seu casamento/ sua profissão/ sua vida afetiva.filhos/ seu casamento/ sua profissão/ sua vida afetiva.filhos/ seu casamento/ sua profissão/ sua vida afetiva.filhos/ seu casamento/ sua profissão/ sua vida afetiva.    
    
A proposta de Deus 
Mateus 3:3 Preparai o caminho do Senhor; endireitai as suas veredas.Preparai o caminho do Senhor; endireitai as suas veredas.Preparai o caminho do Senhor; endireitai as suas veredas.Preparai o caminho do Senhor; endireitai as suas veredas. 
Isaias 59:8 Aqueles que fazem para si veredas tortuosas, não tem paz;Aqueles que fazem para si veredas tortuosas, não tem paz;Aqueles que fazem para si veredas tortuosas, não tem paz;Aqueles que fazem para si veredas tortuosas, não tem paz; 
Ilustração – O caminho de ida para Tinguá.O caminho de ida para Tinguá.O caminho de ida para Tinguá.O caminho de ida para Tinguá. 
Isaias 35:1,8 O ermo floresceu como uma rosa e o caminho seco se O ermo floresceu como uma rosa e o caminho seco se O ermo floresceu como uma rosa e o caminho seco se O ermo floresceu como uma rosa e o caminho seco se 
alegrou, e o caminho em que o Senhor andava, o caminho santo se alegrou, e o caminho em que o Senhor andava, o caminho santo se alegrou, e o caminho em que o Senhor andava, o caminho santo se alegrou, e o caminho em que o Senhor andava, o caminho santo se 
chamou.chamou.chamou.chamou. 
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Jesus curou aquela mulher que há 18 anos tinha uma vida tortuosa 
Hoje o EspíritoHoje o EspíritoHoje o EspíritoHoje o Espírito    Santo o fará andar por caminhos de retidão;Santo o fará andar por caminhos de retidão;Santo o fará andar por caminhos de retidão;Santo o fará andar por caminhos de retidão;    
Apelo aos que querem que Jesus endireite o seu caminhar;Apelo aos que querem que Jesus endireite o seu caminhar;Apelo aos que querem que Jesus endireite o seu caminhar;Apelo aos que querem que Jesus endireite o seu caminhar;    
Apelo aos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador;Apelo aos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador;Apelo aos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador;Apelo aos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador;    
Apelo aos que desejam quebrar maldições hereditárias da vida de seus Apelo aos que desejam quebrar maldições hereditárias da vida de seus Apelo aos que desejam quebrar maldições hereditárias da vida de seus Apelo aos que desejam quebrar maldições hereditárias da vida de seus 
filhos.filhos.filhos.filhos.    
    
Experimentando a Unção dExperimentando a Unção dExperimentando a Unção dExperimentando a Unção do Espírito Santoo Espírito Santoo Espírito Santoo Espírito Santo    
 
Isaias 10:27 E acontecerá naquele dia que, a carga será tirada do teu E acontecerá naquele dia que, a carga será tirada do teu E acontecerá naquele dia que, a carga será tirada do teu E acontecerá naquele dia que, a carga será tirada do teu 
ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa 
da unção.da unção.da unção.da unção.    
    
O desejo de todos os crentes em conhecer a glória de Deus 
Moisés no Monte Sinai;Moisés no Monte Sinai;Moisés no Monte Sinai;Moisés no Monte Sinai;    
Os discíOs discíOs discíOs discípulos no Monte da Transfiguração.pulos no Monte da Transfiguração.pulos no Monte da Transfiguração.pulos no Monte da Transfiguração.    
Um pedido de Moisés:  Um pedido de Moisés:  Um pedido de Moisés:  Um pedido de Moisés:  Senhor, mostra-me a tua glória!    
Tiago 4:8    ChegaiChegaiChegaiChegai----vos a Deus e Ele se chegará a vós.vos a Deus e Ele se chegará a vós.vos a Deus e Ele se chegará a vós.vos a Deus e Ele se chegará a vós.    
A experiência de A experiência de A experiência de A experiência de Isaias 6:5    Ai de mim que vou perecendo, porque sou Ai de mim que vou perecendo, porque sou Ai de mim que vou perecendo, porque sou Ai de mim que vou perecendo, porque sou 
homem de lábios impuros, habito no meio dum pobo de impuros lábios, homem de lábios impuros, habito no meio dum pobo de impuros lábios, homem de lábios impuros, habito no meio dum pobo de impuros lábios, homem de lábios impuros, habito no meio dum pobo de impuros lábios, 
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.    
O anseio de Davi. Salmos 63 Oh Deus tu és o meu Deus; ansiosamente Oh Deus tu és o meu Deus; ansiosamente Oh Deus tu és o meu Deus; ansiosamente Oh Deus tu és o meu Deus; ansiosamente 
te busco. A te busco. A te busco. A te busco. A Minh’almaMinh’almaMinh’almaMinh’alma    tem stem stem stem sede de Ti; a minha carne te deseja muito ede de Ti; a minha carne te deseja muito ede de Ti; a minha carne te deseja muito ede de Ti; a minha carne te deseja muito 
em uma terra seca e cansada onde não há água. Assim no santuário te em uma terra seca e cansada onde não há água. Assim no santuário te em uma terra seca e cansada onde não há água. Assim no santuário te em uma terra seca e cansada onde não há água. Assim no santuário te 
contemplo, para ver o teu poder e a tua glória!contemplo, para ver o teu poder e a tua glória!contemplo, para ver o teu poder e a tua glória!contemplo, para ver o teu poder e a tua glória!    
 
Muitos crentes vivendo espiritualmente de migalhas 
Oram pouco;Oram pouco;Oram pouco;Oram pouco;    
LeemLeemLeemLeem    pouco a Palavra de Deus;pouco a Palavra de Deus;pouco a Palavra de Deus;pouco a Palavra de Deus;    
Não Não Não Não conseguem louvar numa dimensão espiritual;conseguem louvar numa dimensão espiritual;conseguem louvar numa dimensão espiritual;conseguem louvar numa dimensão espiritual;    
Experiências domingueiras na Igreja;Experiências domingueiras na Igreja;Experiências domingueiras na Igreja;Experiências domingueiras na Igreja;    
Não nutrem uma vida de fé e de dependência de Deus.Não nutrem uma vida de fé e de dependência de Deus.Não nutrem uma vida de fé e de dependência de Deus.Não nutrem uma vida de fé e de dependência de Deus.    
    
Há outros crentes que são verdadeiros vasos de unção nas mãos de 
Deus 
Tem visões com anjos;Tem visões com anjos;Tem visões com anjos;Tem visões com anjos;    
Tem revelações sobrenaturais;Tem revelações sobrenaturais;Tem revelações sobrenaturais;Tem revelações sobrenaturais;    
DDDDesenvolvem uma vida plena de oração;esenvolvem uma vida plena de oração;esenvolvem uma vida plena de oração;esenvolvem uma vida plena de oração;    
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Conseguem ouvir claramente a voz do Espírito Santo em seus ouvidos;Conseguem ouvir claramente a voz do Espírito Santo em seus ouvidos;Conseguem ouvir claramente a voz do Espírito Santo em seus ouvidos;Conseguem ouvir claramente a voz do Espírito Santo em seus ouvidos;    
São usadas por Deus para ministrar o poder de Deus na vida de outros.São usadas por Deus para ministrar o poder de Deus na vida de outros.São usadas por Deus para ministrar o poder de Deus na vida de outros.São usadas por Deus para ministrar o poder de Deus na vida de outros.    
    
Há um preço a pagar, se queremos ser vasos de unção nas mãos de 
Deus 
Dominar as Dominar as Dominar as Dominar as paixões da carne.paixões da carne.paixões da carne.paixões da carne.    ((((ApetiteApetiteApetiteApetite, rancor, temperamento, desejos, , rancor, temperamento, desejos, , rancor, temperamento, desejos, , rancor, temperamento, desejos, 
maledicências, interesses materiais etcmaledicências, interesses materiais etcmaledicências, interesses materiais etcmaledicências, interesses materiais etc....););););    
Paulo    ––––    vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.  Para mim o morrer vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.  Para mim o morrer vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.  Para mim o morrer vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.  Para mim o morrer 
é lucro...é lucro...é lucro...é lucro...    
Viver em Espírito,Viver em Espírito,Viver em Espírito,Viver em Espírito,    
    
Critérios espirituais para se obter unção do Espírito Santo 
Desenvolver intimidade, orando à Ele insistentemente;Desenvolver intimidade, orando à Ele insistentemente;Desenvolver intimidade, orando à Ele insistentemente;Desenvolver intimidade, orando à Ele insistentemente;    
Tornando o Espírito Santo uma realidade de convivência interativa no Tornando o Espírito Santo uma realidade de convivência interativa no Tornando o Espírito Santo uma realidade de convivência interativa no Tornando o Espírito Santo uma realidade de convivência interativa no 
diadiadiadia----aaaa----dia;dia;dia;dia;    
    
Formas de Experiências com o Espírito Santo 
Através do louvor (O Espírito Santo habita entre os louvores);Através do louvor (O Espírito Santo habita entre os louvores);Através do louvor (O Espírito Santo habita entre os louvores);Através do louvor (O Espírito Santo habita entre os louvores);    
Através Através Através Através da meditação na Palavra de Deus;da meditação na Palavra de Deus;da meditação na Palavra de Deus;da meditação na Palavra de Deus;    
Através da ministração de outros vasos que são usados por Deus;Através da ministração de outros vasos que são usados por Deus;Através da ministração de outros vasos que são usados por Deus;Através da ministração de outros vasos que são usados por Deus;    
Através da oração fervorosa;Através da oração fervorosa;Através da oração fervorosa;Através da oração fervorosa;    
    
Estágios da oração para se alcançar a Unção do Espírito Santo 
Superando os níveis sensoriais do corpo (frio, sono, calor, ruído Superando os níveis sensoriais do corpo (frio, sono, calor, ruído Superando os níveis sensoriais do corpo (frio, sono, calor, ruído Superando os níveis sensoriais do corpo (frio, sono, calor, ruído etcetcetcetc....););););    
Superando os níveis mentais do inconsciente (preocupações, desvios Superando os níveis mentais do inconsciente (preocupações, desvios Superando os níveis mentais do inconsciente (preocupações, desvios Superando os níveis mentais do inconsciente (preocupações, desvios 
da atenção, pensamentos negativos, incredulidade, da atenção, pensamentos negativos, incredulidade, da atenção, pensamentos negativos, incredulidade, da atenção, pensamentos negativos, incredulidade, pressapressapressapressa    em terminar em terminar em terminar em terminar 
de orar etcde orar etcde orar etcde orar etc....););););    
Alcançando o nível espiritual em que se alcança o Sobrenatural e o Alcançando o nível espiritual em que se alcança o Sobrenatural e o Alcançando o nível espiritual em que se alcança o Sobrenatural e o Alcançando o nível espiritual em que se alcança o Sobrenatural e o 
Santo dos Santos (onde se Santo dos Santos (onde se Santo dos Santos (onde se Santo dos Santos (onde se supera o mundo físico e mental).supera o mundo físico e mental).supera o mundo físico e mental).supera o mundo físico e mental).    
    
Benefícios para o crente que alcança a Unção do Espírito Santo 
Tem domínio sobre o pecado/ Terá uma vida de retidão/ Sua Tem domínio sobre o pecado/ Terá uma vida de retidão/ Sua Tem domínio sobre o pecado/ Terá uma vida de retidão/ Sua Tem domínio sobre o pecado/ Terá uma vida de retidão/ Sua 
mentalidade será transformada/ Viverá em paz de espírito/ Terá cura mentalidade será transformada/ Viverá em paz de espírito/ Terá cura mentalidade será transformada/ Viverá em paz de espírito/ Terá cura mentalidade será transformada/ Viverá em paz de espírito/ Terá cura 
total de sua alma/ Crucificará o total de sua alma/ Crucificará o total de sua alma/ Crucificará o total de sua alma/ Crucificará o seu eu/ Terá intimidade com o Pai.seu eu/ Terá intimidade com o Pai.seu eu/ Terá intimidade com o Pai.seu eu/ Terá intimidade com o Pai. 
Edificando Altares para DeusEdificando Altares para DeusEdificando Altares para DeusEdificando Altares para Deus    
I Reis 18:32I Reis 18:32I Reis 18:32I Reis 18:32----38383838    
    
Conceito de Altar – um pequeno monumento erigido com determinada um pequeno monumento erigido com determinada um pequeno monumento erigido com determinada um pequeno monumento erigido com determinada 
finalidade.finalidade.finalidade.finalidade.    
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Finalidade do Altar para Deus 
Altar com holocaustos;Altar com holocaustos;Altar com holocaustos;Altar com holocaustos;    
Altar para se queimar incensos de oração;Altar para se queimar incensos de oração;Altar para se queimar incensos de oração;Altar para se queimar incensos de oração;    
AltAltAltAltar para consagração de bens e de vidas;ar para consagração de bens e de vidas;ar para consagração de bens e de vidas;ar para consagração de bens e de vidas;    
Altar com oferendas de gratidão.Altar com oferendas de gratidão.Altar com oferendas de gratidão.Altar com oferendas de gratidão.    
    
Pessoas que ergueram altares para Deus 
Genesis 2:20 Ao sair da arca, após 40 dias de dilúvio, Ao sair da arca, após 40 dias de dilúvio, Ao sair da arca, após 40 dias de dilúvio, Ao sair da arca, após 40 dias de dilúvio, Noé ergueu um ergueu um ergueu um ergueu um 
altar em gratidão a Deus;altar em gratidão a Deus;altar em gratidão a Deus;altar em gratidão a Deus;    
Genesis 13:8 Chegando a Hebrom, Chegando a Hebrom, Chegando a Hebrom, Chegando a Hebrom, Abraão ergueu umergueu umergueu umergueu um    altar a Deus pela altar a Deus pela altar a Deus pela altar a Deus pela 
mudança em sua vida;mudança em sua vida;mudança em sua vida;mudança em sua vida;    
Genesis 22:9 Abraão ergue mais um altar e oferece seu filho Isaque, ergue mais um altar e oferece seu filho Isaque, ergue mais um altar e oferece seu filho Isaque, ergue mais um altar e oferece seu filho Isaque, 
como holocausto a Deus;como holocausto a Deus;como holocausto a Deus;como holocausto a Deus;    
Genesis 33:20 Jacó chegando a Siquém, ergue um altar a Deus, e lhe chegando a Siquém, ergue um altar a Deus, e lhe chegando a Siquém, ergue um altar a Deus, e lhe chegando a Siquém, ergue um altar a Deus, e lhe 
chama “O Deus de Israel;chama “O Deus de Israel;chama “O Deus de Israel;chama “O Deus de Israel;    
Josué 8:30 Josué edifica um altaJosué edifica um altaJosué edifica um altaJosué edifica um altar para Deus no monte Ebal;r para Deus no monte Ebal;r para Deus no monte Ebal;r para Deus no monte Ebal;    
Juízes 6:24 Gideão    edificou um altar para Deus em Ofra, e lhe chamou edificou um altar para Deus em Ofra, e lhe chamou edificou um altar para Deus em Ofra, e lhe chamou edificou um altar para Deus em Ofra, e lhe chamou 
“O Senhor é paz “;“O Senhor é paz “;“O Senhor é paz “;“O Senhor é paz “;    
I Crônicas 21:26 Davi erige um altar na eira de erige um altar na eira de erige um altar na eira de erige um altar na eira de OrnaOrnaOrnaOrna, invocou o nome do , invocou o nome do , invocou o nome do , invocou o nome do 
Senhor, e Deus acendeu o altar com fogo dos céus.Senhor, e Deus acendeu o altar com fogo dos céus.Senhor, e Deus acendeu o altar com fogo dos céus.Senhor, e Deus acendeu o altar com fogo dos céus.    
 
Altares de Satanás 
I Reis 16:32 Acabe, Rei de Israel, fez o que era mau perante os olhos do Rei de Israel, fez o que era mau perante os olhos do Rei de Israel, fez o que era mau perante os olhos do Rei de Israel, fez o que era mau perante os olhos do 
Senhor, e levantou um altar a Baal, em Samaria.Senhor, e levantou um altar a Baal, em Samaria.Senhor, e levantou um altar a Baal, em Samaria.Senhor, e levantou um altar a Baal, em Samaria. 
Pessoas que fazem Pessoas que fazem Pessoas que fazem Pessoas que fazem malmalmalmal    perante Deus e erguem altares para o diabo perante Deus e erguem altares para o diabo perante Deus e erguem altares para o diabo perante Deus e erguem altares para o diabo 
com condutas inadequadas, pecaminosidade, objetos oferecidos a com condutas inadequadas, pecaminosidade, objetos oferecidos a com condutas inadequadas, pecaminosidade, objetos oferecidos a com condutas inadequadas, pecaminosidade, objetos oferecidos a 
ídolos, ódio no coração, idolatrias, afastamento da casa de Deus, ídolos, ódio no coração, idolatrias, afastamento da casa de Deus, ídolos, ódio no coração, idolatrias, afastamento da casa de Deus, ídolos, ódio no coração, idolatrias, afastamento da casa de Deus, 
palavras que amaldiçoam, criando legalidades ao Diabo.palavras que amaldiçoam, criando legalidades ao Diabo.palavras que amaldiçoam, criando legalidades ao Diabo.palavras que amaldiçoam, criando legalidades ao Diabo. 
    
Deus manda destruir os altares de Baal 
Juízes 6:25 Ordem expressa a Gideão;Ordem expressa a Gideão;Ordem expressa a Gideão;Ordem expressa a Gideão;    
I Reis 18:29 Ordem expressa a Elias para destruir os 450 profetas de Ordem expressa a Elias para destruir os 450 profetas de Ordem expressa a Elias para destruir os 450 profetas de Ordem expressa a Elias para destruir os 450 profetas de 
Baal e destruir o altar de Baal.Baal e destruir o altar de Baal.Baal e destruir o altar de Baal.Baal e destruir o altar de Baal.    
 
Construindo um altar para Deus 
Genesis 35:1 Deus pede que Deus pede que Deus pede que Deus pede que Jacó lhe erga um altar em Betel.lhe erga um altar em Betel.lhe erga um altar em Betel.lhe erga um altar em Betel.    
Deus se agradDeus se agradDeus se agradDeus se agrada e pede um altar de santidade para o seu povo.a e pede um altar de santidade para o seu povo.a e pede um altar de santidade para o seu povo.a e pede um altar de santidade para o seu povo.    
    
Componentes de um altar para Deus 
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I Reis 18:32 Elias edificou um altar com pedras, fazendo um rego ao Elias edificou um altar com pedras, fazendo um rego ao Elias edificou um altar com pedras, fazendo um rego ao Elias edificou um altar com pedras, fazendo um rego ao 
redor do altar, lenha, quatro redor do altar, lenha, quatro redor do altar, lenha, quatro redor do altar, lenha, quatro cântaroscântaroscântaroscântaros    de água, oferta de manjares.de água, oferta de manjares.de água, oferta de manjares.de água, oferta de manjares. 
Pedra – Jesus é a pedra angular, e á Jesus é a pedra angular, e á Jesus é a pedra angular, e á Jesus é a pedra angular, e á Ele deve ser a nossa consagração;Ele deve ser a nossa consagração;Ele deve ser a nossa consagração;Ele deve ser a nossa consagração; 
Rego do redor do altar – significa uma vida cercada de toda a significa uma vida cercada de toda a significa uma vida cercada de toda a significa uma vida cercada de toda a 
armadura de Deus para vencermos os nossos inimigos;armadura de Deus para vencermos os nossos inimigos;armadura de Deus para vencermos os nossos inimigos;armadura de Deus para vencermos os nossos inimigos; 
Lenha – representa uma vida de intensa oração, que queimada sobe representa uma vida de intensa oração, que queimada sobe representa uma vida de intensa oração, que queimada sobe representa uma vida de intensa oração, que queimada sobe 
como aroma agradável ao Senhor;como aroma agradável ao Senhor;como aroma agradável ao Senhor;como aroma agradável ao Senhor; 
Novilho – RRRRepresenta o sacrifício de morepresenta o sacrifício de morepresenta o sacrifício de morepresenta o sacrifício de mortitititificar a carne e suas paixões, ficar a carne e suas paixões, ficar a carne e suas paixões, ficar a carne e suas paixões, 
em santidade a Deus;em santidade a Deus;em santidade a Deus;em santidade a Deus; 
Cântaros com água – representa uma vida cheia do Espírito Santo, representa uma vida cheia do Espírito Santo, representa uma vida cheia do Espírito Santo, representa uma vida cheia do Espírito Santo, 
para purificarpara purificarpara purificarpara purificar----nos de todos os pecados;nos de todos os pecados;nos de todos os pecados;nos de todos os pecados; 
Fogo – representa o avivamento e unção do Espírito Santo, representa o avivamento e unção do Espírito Santo, representa o avivamento e unção do Espírito Santo, representa o avivamento e unção do Espírito Santo, símbolosímbolosímbolosímbolo    de de de de 
poder e autoridade, em O nome de Jesus.poder e autoridade, em O nome de Jesus.poder e autoridade, em O nome de Jesus.poder e autoridade, em O nome de Jesus. 
    
Cobertura EspiritualCobertura EspiritualCobertura EspiritualCobertura Espiritual    
 
Introdução: 
Conceito de cobertura;Conceito de cobertura;Conceito de cobertura;Conceito de cobertura;    
A defesa de uma zaga num time de futebol;A defesa de uma zaga num time de futebol;A defesa de uma zaga num time de futebol;A defesa de uma zaga num time de futebol;    
Definição de cobertura espiritual.Definição de cobertura espiritual.Definição de cobertura espiritual.Definição de cobertura espiritual.    
    
Todos os crentes necessitam de cobertura espiritual 
Jesus preveniu que seríamos Jesus preveniu que seríamos Jesus preveniu que seríamos Jesus preveniu que seríamos afligidos, perseguidos por amor a Ele, e afligidos, perseguidos por amor a Ele, e afligidos, perseguidos por amor a Ele, e afligidos, perseguidos por amor a Ele, e 
levados como ovelhas para o matadouro.levados como ovelhas para o matadouro.levados como ovelhas para o matadouro.levados como ovelhas para o matadouro.    
Paulo recomenda que devemos nos dar cobertura mutuamente 
Gálatas 6:2    Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a Lei de Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a Lei de Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a Lei de Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a Lei de 
Cristo.Cristo.Cristo.Cristo.    
Sobre cobertura espiritual, Jesus determinou uma Lei 
João 15:12    O meu mandamento é este: que vos amei cordialmente uns O meu mandamento é este: que vos amei cordialmente uns O meu mandamento é este: que vos amei cordialmente uns O meu mandamento é este: que vos amei cordialmente uns 
aos outros.aos outros.aos outros.aos outros.    
    
Deus tem se apresentado para nos dar constante cobertura 
Salmos 91:4    Ele te cobre com as suas penas e debaixo de suas penas Ele te cobre com as suas penas e debaixo de suas penas Ele te cobre com as suas penas e debaixo de suas penas Ele te cobre com as suas penas e debaixo de suas penas 
encontrarás refúgio. A sua verdadeencontrarás refúgio. A sua verdadeencontrarás refúgio. A sua verdadeencontrarás refúgio. A sua verdade    é escudo e broquel.é escudo e broquel.é escudo e broquel.é escudo e broquel.    
    
A perigosa situação daqueles que estão sem cobertura 
João 15:6    Quem não permanece em mim é lançado Quem não permanece em mim é lançado Quem não permanece em mim é lançado Quem não permanece em mim é lançado foraforaforafora    como a vara e como a vara e como a vara e como a vara e 
secasecasecaseca;;;;    
A A A A centésimacentésimacentésimacentésima    ovelha na beira do abismoovelha na beira do abismoovelha na beira do abismoovelha na beira do abismo    
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Devemos dar cobertura espiritual aos que aos que governam 
I Timóteo 2:1-3 Exorto antes de tudo que façam súplicas, orações, Exorto antes de tudo que façam súplicas, orações, Exorto antes de tudo que façam súplicas, orações, Exorto antes de tudo que façam súplicas, orações, 
intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos Reis e por intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos Reis e por intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos Reis e por intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos Reis e por 
todos que exercem autoridade, patodos que exercem autoridade, patodos que exercem autoridade, patodos que exercem autoridade, parrrra que tenham uma vida tranquila e a que tenham uma vida tranquila e a que tenham uma vida tranquila e a que tenham uma vida tranquila e 
sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e 
agradávagradávagradávagradável diante de Deus nosso Salvador.el diante de Deus nosso Salvador.el diante de Deus nosso Salvador.el diante de Deus nosso Salvador.    
    
Os efeitos poderosíssimo da cobertura espiritual 
Tiago 5:15 A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará.Tiago 5:15 A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará.Tiago 5:15 A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará.Tiago 5:15 A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará.    
O leão devorador 
I Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em 
derredor, rugindo derredor, rugindo derredor, rugindo derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar.como leão, e procurando a quem possa tragar.como leão, e procurando a quem possa tragar.como leão, e procurando a quem possa tragar.    
    
O desejo de Jesus em juntar os seus filhos 
Mateus 23:37 Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja 
os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, 
como a galinha ajunta os seus pcomo a galinha ajunta os seus pcomo a galinha ajunta os seus pcomo a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu não intos debaixo de suas asas, e tu não intos debaixo de suas asas, e tu não intos debaixo de suas asas, e tu não 
quisestesquisestesquisestesquisestes....    
 
A permanente cobertura espiritual do Espírito Santo que está em nós 
Romanos 8:26 Do mesmo modo também o Espírito Santo nos ajuda na Do mesmo modo também o Espírito Santo nos ajuda na Do mesmo modo também o Espírito Santo nos ajuda na Do mesmo modo também o Espírito Santo nos ajuda na 
fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, 
mas o Espímas o Espímas o Espímas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos rito Santo mesmo intercede por nós com gemidos rito Santo mesmo intercede por nós com gemidos rito Santo mesmo intercede por nós com gemidos 
inexprimíveisinexprimíveisinexprimíveisinexprimíveis....    
    
Conclusão: 
Dê cobertura espiritual à sua família, à sua Igreja, aos pastores, aos Dê cobertura espiritual à sua família, à sua Igreja, aos pastores, aos Dê cobertura espiritual à sua família, à sua Igreja, aos pastores, aos Dê cobertura espiritual à sua família, à sua Igreja, aos pastores, aos 
novos convertidos.novos convertidos.novos convertidos.novos convertidos.    
    
A marca de CristoA marca de CristoA marca de CristoA marca de Cristo    
 
Gálatas 6:17 Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago em meu 
corpo as marcas de Cristo. 
Conceito de marca  
Autenticação/ padrão/ modelo/ registro. 
Os escravos africanos eram marcados pelos seus donos com ferro 
em brasa nos braços; 
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Na colonização norte-americana os animais eram marcados para não 
serem confundidos e roubados. 
As marcas são representações simbólicas 
Marcas físicas de doenças, acidentes, deficiências e mutilações no 
corpo; 
Marcas emocionais no inconsciente de experiências dolorosas e 
traumas na vida; 
Uma mulher trazia em seu corpo marcas de queimaduras por Ter 
salvo sua filhinha do incêndio; 
Jacó lutou com um anjo e deslocou uma juntura de sua coxa, e 
mancava quando andava; 
Todos nós trazemos alguma marca em nossa vida, seja positiva ou 
negativa; 
As marcas de nossa hereditariedade e herança genética. 
    
Paulo declara que trazia em seu corpo as marcas de Cristo 
Gálatas 6:17 Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago em meu 
corpo as marcas de Cristo. 
Paulo sofreu escárnios, prisões, foi açoitado, enfrentou ameaças, 
calúnias, naufrágios, agressões, humilhações e todo tipo de 
sofrimento por amor a Jesus Cristo. 
 
O Profeta Isaias descreve as principais qualidades do Messias 
Isaias 9:6 O principado está sobre os seus ombros, e o seu Nome será 
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da 
Paz. 
 
Em Mateus 5:1-12 no Sermão do Monte Jesus define o seu perfil 
Bem aventurado os pobres de espírito, os mansos, misericordiosos, 
limpos de coração, os pacificadores. 
Quem se converte a Jesus Cristo, recebe de imediato a sua marca 
Somos justificados pela fé. Rom. 3:24Rom. 3:24Rom. 3:24Rom. 3:24    
Recebemos o Selo da Promessa. Efésios 1:13Efésios 1:13Efésios 1:13Efésios 1:13 
O corpo físico se transforma em templo do Espírito Santo.  I Cor. 6:19I Cor. 6:19I Cor. 6:19I Cor. 6:19; 
Nos transformamos em novas criaturas. II Cor. 5:17II Cor. 5:17II Cor. 5:17II Cor. 5:17 
Ele nos resgata das trevas para o mundo de sua maravilhosa luz. I I I I 
Pedro 2:9Pedro 2:9Pedro 2:9Pedro 2:9 
Ele quebra toda a maldição que há em nós.  Romanos 8:1Romanos 8:1Romanos 8:1Romanos 8:1 
Ele nos faz idôneos. Colossenses 1:12Colossenses 1:12Colossenses 1:12Colossenses 1:12 
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Os frutos do seu Espírito em nós, aperfeiçoam a nossa personalidade: 
Gálatas 5:22Gálatas 5:22Gálatas 5:22Gálatas 5:22 amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, 
domínio próprio. 
    
As principais marcas de Cristo se resumem em suas eternas 
promessas 
Unção de fé para vencer o mundo. I João 5:4; 
Vitória sobre os poderes Satânicos. Deuteronômio 28:7 
Vitória sobre as mais severas aflições deste mundo. Romanos 8:39 
Vitória sobre o pecado. Romanos 6:14 
Vitória sobre a morte. I Cor. 15:54. 
    
Quem deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para 
segui-lo, obedece-lo e receber a sua marca? 
 
    
    
Provados pelo FogoProvados pelo FogoProvados pelo FogoProvados pelo Fogo! 
 
IntroIntroIntroIntroduçãoduçãoduçãodução    
Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo 
O foto como símbolo espiritual na vida do crente: 
A coluna de fogo no deserto como símbolo de direcionamento; 
A tocha de fogo do avivamento para a vitória na derrubada do muro de 
Jericó; 
O fogo da condenação eterna. 
O fogo no altar de Elias. 
O fogo que prova nossas obras. 
Obreiros forjados pelo fogo das provações. 
Muitos crentes estão sendo provados com Batismo de Fogo. 
 
    
Isaias 53:3 Isaias 53:3 Isaias 53:3 Isaias 53:3 Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem Homem Homem Homem 
de doresde doresde doresde 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 terraO sofrimento generalizado em toda a face da terraO sofrimento generalizado em toda a face da terraO sofrimento generalizado em toda a face da terra. 
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Toda a geração geme de agonia Toda a geração geme de agonia Toda a geração geme de agonia Toda a geração geme de agonia ––––    Romanos 8:22Romanos 8:22Romanos 8:22Romanos 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 mundoPrevisões de Jesus sobre as aflições neste mundoPrevisões de Jesus sobre as aflições neste mundoPrevisões de Jesus sobre as aflições neste mundo. 
João 16:33 João 16:33 João 16:33 João 16:33 ––––    No mundo tereis aflições...    
 
Razões porque os crentes passam por sofrimentoRazões porque os crentes passam por sofrimentoRazões porque os crentes passam por sofrimentoRazões porque os crentes passam por sofrimento. 
O sofrimento em decorO sofrimento em decorO sofrimento em decorO sofrimento em decorrência da queda de Adãorência da queda de Adãorência da queda de Adãorência da queda de Adão    
Romanos 5:12Romanos 5:12Romanos 5:12Romanos 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 pecadoO sofrimento em decorrência do pecadoO sofrimento em decorrência do pecadoO sofrimento em decorrência do pecado    
ConsequênciaConsequênciaConsequênciaConsequência    6:76:76:76:7 Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. 
 
O sofrimento provocado por outras pessoasO sofrimento provocado por outras pessoasO sofrimento provocado por outras pessoasO sofrimento provocado por outras pessoas    
II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1II Timóteo 3:1----4444 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, Consequência, 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 Consequência de piedade mas engando a 
eficácia dela. Destes afasta-te. 
 
O sofrimento em função dos problemas sociaisO sofrimento em função dos problemas sociaisO sofrimento em função dos problemas sociaisO sofrimento em função dos problemas sociais    
As previsões de JesusAs previsões de JesusAs previsões de JesusAs previsões de Jesus. Mateus 24:21 Mateus 24:21 Mateus 24:21 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. 
 
O crente sofre porque enfrenta ataques do DiaboO crente sofre porque enfrenta ataques do DiaboO crente sofre porque enfrenta ataques do DiaboO 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. 
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Recebe permissão para afligir os crentes de várias maneiras. I Pedro 
5:8.9 
 
O crente sofre por amor a CristoO crente sofre por amor a CristoO crente sofre por amor a CristoO crente sofre por amor a Cristo    
A opressão sobre as Igrejas avivadas. Mateus 24:8A opressão sobre as Igrejas avivadas. Mateus 24:8A opressão sobre as Igrejas avivadas. Mateus 24:8A 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. 
 
Maneiras de Deus usar o sofrimentoManeiras de Deus usar o sofrimentoManeiras de Deus usar o sofrimentoManeiras de Deus usar o sofrimento    
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 sofrimentoManeiras de Deus tratar o nosso sofrimentoManeiras de Deus tratar o nosso sofrimentoManeiras 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 I Cor. 10:13 I Cor. 10:13 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. 8:28Rom. 8:28Rom. 8:28Rom. 8:28    
Deus usa os tempos de aperto para nos propiciar crescimento e 
benefício. Hebreus 12:5Hebreus 12:5Hebreus 12:5Hebreus 12:5    
Deus promete que ficará conosco na hora da dor, que andará conosco 
no vale da sombra da morte. Salmos 23:4Salmos 23:4Salmos 23:4Salmos 23:4    
 
O real significado da ProvaçãoO real significado da ProvaçãoO real significado da ProvaçãoO real significado da Provação. . . .     
Devemos nos familiarizar com aDevemos nos familiarizar com aDevemos nos familiarizar com aDevemos nos familiarizar com as provações s provações s provações s provações ––––    I Pedro 4:12I Pedro 4:12I Pedro 4:12I Pedro 4:12----13 13 13 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. 
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As provações não podem nos afastar de Deus. Romanos 8:35, 38, 39. As provações não podem nos afastar de Deus. Romanos 8:35, 38, 39. As provações não podem nos afastar de Deus. Romanos 8:35, 38, 39. 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 A provação é um instrumento A provação é um instrumento A provação é um instrumento de aperfeiçoamento e purificação. de aperfeiçoamento e purificação. de aperfeiçoamento e purificação. 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 A provação nos trazem resultados magníficos A provação nos trazem resultados magníficos 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 Coroa da vida para os aprovados nas provações Coroa da vida para os aprovados nas provações 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. 
 
Livramento para os crentes Livramento para os crentes Livramento para os crentes Livramento para os crentes –––– Salmos 34:19 Muitas são as aflições dos 
justos, mas o Senhor os livra de todas. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

249 de 250 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre o AutorSobre o AutorSobre o AutorSobre o Autor    
 
 
 



 

250 de 250 
 
 

    
 
 
Thomé Eliziário Tavares Filho, Thomé Eliziário Tavares Filho, Thomé Eliziário Tavares Filho, Thomé Eliziário Tavares Filho, o autor desta obra é Graduado 
em Filosofia, Teologia e Psicanálise. É pós-graduado em nível 
Lato Senso com especialização em Filosofia Clinica e 
Psicopedagogia. É Pós-Graduado em nível Strictu Sensu com 
Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em Psicologia Social. 
Atuou como Docente Pesquisador na Universidade Federal 
Fluminense e Universidade Federal do Amazonas. 
Atualmente vem atuando como Docente e Pesquisador do 
Programa de Mestrado em Psicologia Social da Universidade 
Católica de Petrópolis. É fundador e o atual presidente da 
Missão Apostólica sem Fronteiras. 
 
 
 
 
 


