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LIÇÃO 1 

 
 

ENCONTRO COM A BÍBLIA 
 
 
 
 

“Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca 
de Deus.”  (Mateus 4:4) 
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LIÇÃO 1 DESCRIÇÃO DA FIGURA  
  

1. Calendário rasgado ·············· Deus tem falado ao homem de várias maneiras. 
(1) Figura da Natureza ·········· Deus tem falado por meio da Natureza. 
(2) Figura dos Profetas ·········· Deus tem falado por meio dos Profetas. 
(3) Figura do recém-nascido ··· Deus tem falado através do Seu Filho Jesus Cristo. 
 

2. Duas mãos segurando a Bíblia ··················· A Bíblia é a carta de amor de Deus para o 
homem. 

 
3. Sombra do homem sobreVelho Testamento ··· Antigo Testamento é a sombra de Jesus 

Cristo. 
 
4. Pessoa em cima do Novo Testamento ·········· Novo Testamento é o cumprimento do 

Antigo Testamento. 
 
5. Seis símbolos sobre dois Testamentos ········· Existem 6 características peculiares. 

(1) 1o.Símbolo(corda) ················ Há uma perfeita unanimidade e harmonia na Bíblia. 
(2) 2o.Símbolo(impressora) ········ A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. 
(3) 3o.Símbolo(caneta) ·············· A Bíblia é o livro mais traduzido em outros idiomas. 
(4) 4o Símbolo(espada)·············· A Bíblia tem resistido várias perseguições. 
(5) 5o.Símbolo(laço) ·················· O conteúdo da Bíblia tem o valor único. 
(6) 6o.Símbolo(farol) ················· A Bíblia tem conduzido a história da humanidade. 
 

6. Antigo Testamento dividido em 4 partes ······ O Antigo Testamento está dividido em 4 
partes.   

 
7. Novo Testamento dividido em 4 partes ········ O Novo Testamento está dividido em 4 

partes. 
  

8. Duas chaves nos pulsos  ··························· Duas chaves para compreender a Bíblia. 
(1) 1a.chave ···························· Tem que ser lido focalizando em Jesus Cristo. 
(2) 2a.chave ···························· Tem que receber o direcionamento do Espírito Santo. 
 

9. Brilho do Novo Testamento ························ O propósito da Bíblia é nos conceder a vida 
eterna. 
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LIÇÃO 1 ENCONTRO COM A BÍBLIA 
 

INTRODUÇÃO 
Não existe outro livro mais misterioso do que a Bíblia, e não existe outro livro tão mal 

interpretado quanto a Bíblia. 
 

1. Deus tem falado ao homem de várias maneiras. 
(1) Deus tem falado por meio da natureza. 

“Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu 
eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se vêem pelas 
coisas que foram criadas, de modo que eles são inescusáveis.” (Romanos 1:20)                   

* vide Salmos 19:1 
  
(2) Deus tem falado por meio dos profetas. 

“Havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, 
pelos profetas.” (Hebreus 1:1)                          

 
(3) Deus tem falado por meio do Seu Filho (Jesus Cristo). 

“a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de 
tudo, por quem fez o mundo.” (Hebreus 1:2) 
 
“Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é 
quem o revelou.” (João 1:18) 

 
2. A Bíblia é a carta de amor de Deus para o homem. 

Martin Lutero, o Reformador Protestante, chamou o verso de João 3:16 de “o coração 
da Bíblia – o Evangelho em miniatura” e disse que mesmo se a Escritura inteira 
desaparecer, o verso de João 3:16 permanecerá e as pessoas continuarão sendo cristãs.  

“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.”   
 (João 3:16)  

3. O Antigo Testamento é a sombra de Jesus Cristo. 
No livro de Hebreus ensina que não há salvação completa através da lei e dos 

sacrifícios que usavam nos tempos do Antigo Testamento, e que estes são simplesmente a 
sombra de Cristo.  

“A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não 
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pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano 
em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. ”  ( Hebreus 10:1) 
 
“Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber ou por causa dos dias 
de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras das coisas futuras; 
a realidade, porém, encontra-se em Cristo.” (Colossenses 2:16,17) 

 
4. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. 

Jesus Cristo disse que Ele veio não para abolir o Antigo Testamento mas sim para 
cumpri-Lo.  

* vide Lucas 24:27,44  João 5:39 Hebreus 10:7 
“Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas; não vim para destruí-los, 
mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, 
nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.”                        

 (Mateus 5:17,18) 
5. Na Bíblia existem 6 características peculiares. 

No livro “Evidência que exige um veredito”, o autor Josh McDowell destaca as 
seguintes seis características peculiares: 
(1) Existe uma perfeita unanimidade e harmonia na Bíblia. 

− Foi escrita no transcurso de 1600 anos. 
− Foi escrita por mais de 40 pessoas. 
− Foi escrita em diversos lugares diferentes. 
− Foi escrita em três idiomas diferentes: 
 Hebraico : a maior parte do Antigo Testamento. 
 Aramaico: uma parte do Antigo Testamento (Esdra e Daniel 2:4b~7:28). 
 Grego: o Novo Testamento. 

 
(2) A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. 

Segundo os dados do ano de 2005, foram distribuídos acerca de 400 milhões de 
exemplares, completa e parcial, no mundo inteiro (no Japão acerca de 1%). 

 
(3) A Bíblia é o livro mais traduzido em vários outros idiomas. 

A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido no mundo (o Antigo Testamento foi 
traduzido do hebraico para o grego em 250 a.C. e foi chamado Septuaginta- LXX). 

A Bíblia foi traduzida em acerca de 2200 idiomas até o ano de 2005 e atualmente 
está sendo traduzida em acerca de 1500 outros idiomas. Existem ainda 3700 idiomas a 



 
 
 7 

 

serem traduzidos. 
 
(4) A Bíblia tem resistido várias perseguições. 

Têm sido descobertos mais de 1300 manuscritos completos e parciais da Bíblia. Se 
colocarmos em dúvida a credibilidade da Bíblia, então todas as obras clássicas de 
grande prestígio (Platão, Aristóteles, Shakespeare, etc.), com o menor número de 
cópias e manuscritos, também deveriam ser certamente questionadas. A Bíblia pois, 
tem superado as perseguições ao longo da história.  

A Bíblia tem enfrentado várias perseguições desde os tempos do Império Romano até 
o Comunismo de hoje. 

 
(5) O conteúdo da Bíblia é unico (não existe um outro igual). 

− Tem grande valor como o livro de profecia: 
Gênesis 3:15          (Profecia Messiânica) 
Gênesis 49:10          (Da tribo de Judá) 
2 Samuel 7:12,13      (Da descendência de Davi) 
Isaías 53:5,6           (Sacrificado em lugar de homem) 
Miquéias 5:2           (Nasce em Belém) 
Zacarias 12:10         (Foi pregado) 

− Tem grande valor como o livro de história. 
− As descrições verídicas das personagens ao longo de toda a Bíblia. 

 
(6) A Bíblia tem conduzido a história da humanidade. 

 
6. O Antigo Testamento divide-se em 4 partes: 

(1) Lei Gênesis ~ Deuteronômio (5 livros) 
 (2) História Josué ~ Ester (12 livros) 
 (3) Literatura Jó ~ Cantares ( 5 livros) 
 (4) Profecia  Isaías ~ Malaquias (17 livros)  Total de 39 livros 

 
7. O Novo Tesstamento também divide-se em 4 partes: 

 (1) Evangelho Mateus ~ João (4 livros) 
 (2) História Atos (1 livro) 
 (3) Epístola Romanos ~ Judas (21 livros) 
 (4) Profecia  Apocalipse (1 livro)  Total de 27 livros 
* Fácil de decorar pela tabuada:  VT 39 livros , NT 27 livros  Total 66 livros 
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 3 x 9 = 27 
 

8. Existem 2 chaves para compreender a Bíblia. 
(1) Deve ser lido focalizando em Jesus Cristo. 

O tema da Bíblia é Jesus Cristo. 
“Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas 
mesmas Escrituras que testificam de mim, ” (João 5:39) 

  
Em Gênesis 3:15 diz sobre a promessa de Messias que salva o homem corrupto do 

seu pecado. 
“E porei inmizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu 
descendente; este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.”  
 (Gênesis 3:15) (Almeida Edição Contemporânea) 
“Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim 
também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta 
esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela.”  
 (Gênesis 3:15) (Nova Tradução Na Linguagem de Hoje) 

   
Com esta perspectiva, a Bíblia poderá ser vista da seguinte maneira: 
Antigo Testamento ······················· Preparação para a vinda de Cristo. 
Evangelho ··································· Surgimento de Cristo. 
Atos ············································Transmissão de Cristo. 
Epístola ······································ Conhecimento sobre Cristo. 
Revelação ···································· Cumprimento por meio de Cristo. 

 
(2) Devemos ter a orientação do Espírito Santo.  

A Bíblia foi escrita segundo a inspiração de Deus. É diferente de algumas seitas 
chamadas psicografia ou escrita espiritual automática. Quando a Bíblia foi escrita, as 
características das personagens, o seu conhecimento, a sua experiência, etc. foram 
vivificados. Por isto, cada livro possui a sua particularidade. Porém, por ser o Espírito 
Santo o autor da Escritura, mesmo sendo escrita pelo homem há proteção de Deus em 
todo o decorrer da descrição.  
*vide I Coríntios 2:9~13 
 

“Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para 
instruir em justiça;” (II Timóteo 3:16) 
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“Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens 
santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo.” (II Pedro 1:21) 
 

9. O propósito da Bíblia é conceder-nos a vida eterna. 
A vida eterna é uma vida que é renovada qualitativamente. 

“Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o filho de 
Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.” (João 20:31) 
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LIÇÃO 2 

 
 

ENCONTRO CONSIGO MESMO 

 
 
 
 
“O que faço não o entendo. Pois o que quero isso não faço, mas o que 
aborreço isso faço.” (Romanos 7:15) 
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LIÇÃO 2 DESCRIÇÃO DA FIGURA  
 

1. Coração que resplandece no peito ·············· O homem foi criado à imagem de Deus. 
 

2. Homem na prisão de costas para a luz ······· O homem que vive contra o Criador está 
atado de toda a escravidão. 

 
(1) Carga ······························ O homem tem medo do seu passado. 
(2) Máscara··························· O homem tem medo de encarar-se consigo mesmo. 
(3) Conflito com os vizinhos ····· O homem não consegue viver em paz com seus vizinhos. 
(4) Fortuna ··························· O homem, ao invéz de dominar o material, é dominado 

pelo mesmo. 
(5)Relógio ····························· O homem tem medo da morte. 
 

3. Cobra que se move na frente da chave ······· O Satanás se move ao redor para oferecer a 
falsa liberdade ao homem. 

 
(1) 1a. chave ······················· O Materialismo clama para ter mais riquezas em mãos. 
(2) 2a. chave. ······················· O Humanismo clama para dar mais educação. 
(3) 3a. chave ······················· O Legalismo clama para acumular mais boas obras. 
(4) 4a. chave ······················· O Misticismo clama para ter mais fé. 
 

4. A Luz que penetra da janela ···················· Deus dá a solução para os que encontram-se 
em dificuldades. 

 
(1) Fundo da parede com raxaduras ····· O homem sente as dores quando é exposto à luz. 
(2) Mão extendida ····························· A mão salvadora de Cristo é extendida. 
(3) Chave de cruz na mão ···················· A cruz de Cristo é a verdadeira solução. 
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LIÇÃO 2 ENCONTRO CONSIGO MESMO 
 

INTRODUÇÃO 
De onde vim e para onde estou indo? O homem jamais poderá sentir-se a paz até 

conseguir uma resposta clara para esta pergunta. 
“Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que 
preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele; o filho do homem, 
para que o visites? ” (Salmos 8:3,4) 

  
Não é fácil compreender a si mesmo. O apóstolo Paulo sofreu com a sua própria 

contradição e por isto teve que confessar o seguinte:   
“O que faço não o entendo. Pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço 
isso faço.” (Romanos 7:15) 

 
“Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com 
efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o 
bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. ” (Romanos 7:18,19) 

 
1. O homem foi criado à imagem de Deus.  

O homem não surgiu por casualidade através da evolução. O homem foi criado como a 
obra máxima do Criador e possui as seguintes características que não se vêem em outros 
animais:  

 Intelecto...o homem pode pensar com a lógica, governar o meio ambiente e fazer 
trabalhos criativos. 

 Emoções...o homem é um ser que pode ser comovido pela arte e encontra o regozijo em 
amar e ser amado. 

 Vontade...o homem pode escolher a sua forma de vida através de suas próprias 
decisões. 

 Espírito...o homem pode ter a comunhão com o Ser Absoluto do Universo (Deus), e 
rgozijá-Lo. 
 

A missão do homem era viver como um representante de Deus na terra. 
“Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; enchei a terra, e 
sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e 
sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra.“ (Gênesis 1:28) 
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2. O homem que vive contra o Criador está sendo atado pela escravidão. 
Como o carro que necessita de gasolina para correr, o homem somente pode ter uma 

vida frutífera quando estiver ligado com Deus. Porém o homem contrariou a Deus e 
optou em andar a sua própria vida. Esta desobediência intencional chama-se pecado. 

“Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim 
comerás  livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela 
não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás.”       

  (Gênesis 2:16,17) 
 

“Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos 
olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, 
e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu.”  (Gênesis 3:6) 

 
O pecado fez cair o homem na escravidão. 

  
(1) O homem tem medo do seu passado.  

O Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, quando ouviram a Sua voz esconderam-se 
entre as árvores do jardim (Gênesis 3: 8). O homem então, por causa do seu senso de 
moralidade, teve que viver com o sentimento de culpa.  

“Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados 
como o leão.” (Provérbios 28:1) 

 
(2) O homem tem medo de encarar-se consigo mesmo. 

O Adão e Eva tiveram medo de ver a sua verdadeira aparência, então coseram folhas 
de figueira e fizeram as suas cobertas (Gênesis 3:7). As folhas de figueira representam 
o esforço inútil do homem. O homem tornou-se um ser que não pôde aceitar-se a si 
mesmo sem cobrir-se externamente. 

 
(3) O homem não consegue vivier em paz com seus vizinhos. 

Quando Deus inquiriu a responsabilidade, o Adão imputou a sua responsabilidade à 
Eva, a Eva à serpente (Gênesis 3:12,13). O homem não consegue viver carregando o 
peso do pecado, por isto sempre está procurando a oportunidade para imputá-la aos 
outros. 

Sem uma saudável auto-estima, o homem não pode amar o próximo, e esta verdade 
poderá ser esclarecida pela seguinte palavra de Jesus Cristo:  
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“Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande 
mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a 
ti mesmo.” (Mateus 22:37~39)  

 
(4) O homem, ao invéz de dominar o material, é dominado pelo mesmo. 

O material em si não é mal. Porém quando é mal-utilizado, o que originalmente 
deveria ser bom acaba destruindo a dignidade do homem, causando conflitos e levando 
à escravidão. 

“O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? ou 
que dará o homem em troca da sua alma? ” (Mateus 16:26) 

 
(5) O homem tem medo da morte. 

Quando vem a morte, todas as possibilidades desta pessoa chegam ao fim e todas as 
suas atividades terminam. A morte é irracional. Na Bíblia não existe o conceito da 
morte natural. Todas as mortes não são naturais e são tristes. E todas as pessoas, 
estejam conscientes ou não, vivem como um condenado criminal que espera a sua pena 
de morte. 

“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, porque todos 
pecaram.” (Romanos 5:12) 
  

3. O Satanás se move ao redor para oferecer a falsa liberdade ao homem. 
Para os que se encontram em dificuldades, razoáveis soluções foram pensadas e 

oferecidas mas tudo isto não pôde conceder uma plena libertação acabando-se no fracasso. 
Vamos checar quais foram estas soluções:  
 
(1) O Materialismo clama para ter mais riquezas em mãos. 

A civilização do comércio pode ser pensado como uma religião com a teologia. Porque 
aí tem o ritual, a força capaz de envolver o homem sob todos os seus aspectos. 

Esta civilização também possui o conceito sobre o pecado e salvação. É, de fato, uma 
religião coberta de véu chamada civilização moderna. 

 
(2) O Humanismo clama para dar mais educação. 

Existem pessoas que acreditam que se continuamente adquirir o conhecimento, um 
dia poderá chegar à utopia. Esta fantasia, portanto, foi totalmente destruída quando 
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houve as duas grandes guerras no séc.XX, e o séc.XXI foi o século da guerra étnica. 
 
(3) O Legalismo clama para acumular mais boas obras. 

Nem precisa mencionar centenas de leis criadas pelos fariseus no Judaismo, pois a 
humanidade tentou várias vezes alcançar a salvação por meio das leis e obras. Porém 
esta idéia foi totalmente refutada com a seguinte palavra do Paulo:  

 “Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei; antes, pela 
lei vem o conhecimento do pecado.” (Romanos 3:20) 

  
(4) O Misticismo clama para ter mais fé. 

O modo exclusivo de pensamento dos japoneses é ter fé , pois eles não se importam 
no que crêem. Este pensamento, porém, na Bíblia é pecado mais odiado e é chamado de 
“adultério espiritual”.  

“Não terás outros deuses diante de mim.” (Gênesis 20:3) 
 

4. Deus dá a solução para os que encontram-se em dificuldades. 
Deus nunca abandonou o homem completamente. Chamou o Adão e Eva e perguntou: 

“Onde estais?” (Gênesis 3:9). Esta mesma voz, hoje, tem ressoado no mundo inteiro.  
 
(1) O homem sente as dores quando é exposto à luz. 

Por que o Adão e Eva se esconderam quando ouviram a voz de Deus? Por que as 
pessoas se sentem resistência para vir à igreja? É porque quando aproximam-se da luz 
eles sentem as dores. 

 
(2) A mão salvadora de Cristo é estendida. 

Todas as palavras que Deus tem falado com o Adão e Eva são de forma interrogativa. 
Deus tem se aproximado não para culpá-los mas sim para salvá-los. 

“Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 
aliviarei.” (Mateus 11:28) 

 
(3) A cruz de Cristo é a verdadeira solução. 

O Gênesis 3:15 é chamado de Protoevangelho ou o Primeiro Evangelho, e precede 
como vai se desenrolando o plano de salvação de Deus no resto da Bíblia.  

“E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu 
descendente; este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.” 

(Gênesis 3:15) 
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O Gênesis 3:21 precede a vestimenta de justiça de Cristo. Esta vestimenta é 
diferente daquela decaída feita pelo homem, pois é uma vestimenta eterna de justiça, 
presente de Deus. 

“Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu.”  
(Gênesis 3:21) 
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LIÇÃO 3 

 
 

ENCONTRO COM JESUS CRISTO 
 

 
 
 

“ e vós, quem dizeis que eu sou? ” (Mateus 16:15) 
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LIÇÃO 3 DESCRIÇÃO DA FIGURA 
 
 

1. Jesus em pé entre o rolo do A.C. e D.C. 
 ········· A história do mundo foi dividido em duas eras por Jesus Cristo.  

2. Quatro rolos ·············  Existem 4 evidências para provar que Jesus Cristo é diferente 
de qualquer outro homem em toda a história. 

3. 1o. Rolo ···················· A profecia do Antigo Testamento.  
(1) Os profetas que apontam para as estrelas ····· Os profetas do Antigo Testamento  

predisseram a vinda de Cristo e todas as profecias foram  
cumpridas. 

4. 2o. Rolo ····················· Testemunho do próprio Jesus Cristo.  
(1) A cruz e o martelo ··· Cristo foi crucificado porque Ele próprio se declarou ser Deus. 

5. 3o. Rolo ······················ Testemunho dos discípulos.  
(1) Ovelha sem mancha e sem defeito ····· Cristo não cometeu pecado em toda a sua vida. 
(2) A balança que sustenta o homem e a Terra···· Cristo declarou que a vida de um                              

homem vale mais do que o mundo inteiro. 
  (3) Lázaro envolto no pano ·········· Cristo realizou muitos milagres ao longo da sua vida. 

(4) A Cruz ·················· Cristo agiu com amor até à morte de cruz. 
(5) O sepulcro vazio ····· Cristo ressuscitou entre os mortos. 

6. 4o. Rolo ······················ Testemunhos baseados em fatos históricos. 
(1) O regozijo dos discípulos ········ Os discípulos acovardados foram transformados 

instantaneamente. 
(2) A construção da igreja ············ Nasceu a igreja. 

7. Três túmulos na terra estéril ······ Entre os fundadores das quatro maiores religiões do 
mundo, três deles estão enterrados nos túmulos e nunca 
ressuscitaram entre os mortos. Só Cristo vive!  

8. Jesus convidando as pessoas ······ Cristo está vivo hoje e pode salvar as pessoas. 
9. Pessoas aproximando-se do Céu por meio de Cristo 
                     ······ Ainda hoje muitas pessoas estão recebendo a vida eterna por 

meio de Cristo. 
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LIÇÃO 3 ENCONTRO COM JESUS CRISTO 
 

INTRODUÇÃO 
Não existe alguém que teve tanta influência na história do mundo como Jesus Cristo e 

tampouco compreendido quanto Ele. 
Jesus é a pronúncia grega de Joshua em hebraico que significa “O Senhor que salva”. 

Cristo é a tradução grega de Messias em hebraico que significa “O Ungido, O Salvador”.  
 

1. A história do mundo foi dividida em duas eras por Jesus Cristo. 
Os historiadores consideraram que Cristo é a pessoa mais adequada para dividir a  

história do mundo em duas eras.Chama-se A.C.(Antes de Cristo), antes do nascimento de 
Cristo, e A.D.(Anno Domini) significa “ o ano do Senhor”. 
 

2. Existem 4 evidências para provar que Jesus Cristo é diferente de qualquer outro homen 
em toda a história. 

A fé começa com o saber. Crer sem examinar os fatos é fanatismo; não crer nos fatos 
existentes é incrédulo. Receber e aceitar o fato como ele é, isto é fé. É claro que não seria 
possível examinar todos os fatos, e a natureza da fé é crer sem ver. O “saber”, citado aqui , 
significa compreender a suficiente evidência para então crer. A fé e a lógica não se opõem 
mas coexistem. 

Consideremos 4 evidências que demonstram que Jesus Cristo é digno de confiança: 
− Profecia do Antigo Testamento 
− Testemunho do próprio Jesus Cristo 
− Testemunho dos discípulos 
− Testemunho através dos fatos históricos 

 
3. A profecia do Antigo Testamento 

(1) Os profetas do Antigo Testamento predisseram a vinda de Cristo e todas as profecias 
foram cumpridas. 

− Primeira Profecia Messiânica: 
“E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu 
descendente; este te ferirá a cabeça , e tu lhe ferirás o calcanhar.”   

(Gênesis 3:15) 
− Profecia de que o Messias irá nascer da tribo de Judá: 

“O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus 
pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos.” (Gênesis 49:10 
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− A profecia de que o Messias irá nascer da linhagem de Davi: 
“Quando os teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então 
farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e 
estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e 
estabelecerei o trono do seu reino para sempre.” (II Samuel7:12,13) 

 
− A profecia de que o Messias irá morrer pelo homem: 

“Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, 
cada um se desviava pelo seu caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a 
iniquidade de nós todos.” (Isaías 53:5,6)  

   
− A profecia que o Messias irá nascer em Belém: 

“Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me 
sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos 
antigos, desde os dias da eternidade.” (Miquéias 5:2) 

 
4. Testemunho do próprio Jesus Cristo 

(1) Cristo foi crucificado porque ele próprio se declarou ser Deus. 
E disse: “Eu sou o caminho , a verdade e a vida.” (João 14:6) e declarou, “Eu sou a 

ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá;” (João 11:25). 
Além disso, perdoa os pecados do homem (Marcos 2:5) e alega que ele próprio existia 
antes de Abraão (João 8:58). 

Além de Cristo, quem poderia ter feito declarações tão audaciosas como estas? Cristo 
foi julgado e crucificado por causa das declarações de sua deidade (Mateus 26:62~66). 

 
5. Os testemunhos dos discípulos 

(1) Cristo não cometeu o pecado em toda a sua vida.  
O Pedro que viveu com o Cristo durante 3 anos, dá o seu seguinte testemunho 

fazendo uma declaração extraordinária: 
“Ele não cometeu o pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi 
injuriado, não injuriava, e quando padecia não ameaçava. Antes, entregava-se 
àquele que julga justamente.” (I Pedro 2:22,23) 
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(2) Cristo declarou que a vida de um homem vale mais do que o mundo inteiro. 
As pessoas ficaram comovidas pelos ensinamentos maravilhosos de Cristo, 

principalmente pelo seu profundo sentimento de amor e de misericórdia pelos homens. 
Ele declarou que a vida de um homem vale mais do que o mundo inteiro (Mateus 
16:26a), e quando ele tratava com qualquer tipo de pecador jamais humilhou  
ninguém.  

 
(3) Cristo realizou muitos milagres ao longo da sua vida. 

Uma das evidências de que Cristo é o Filho de Deus são os seus milagres. 
Ele expulsou os espíritos malignos, curou as enfermidades, ressuscitou os mortos e 

dominou a natureza. Aos que permanecem na premissa de ateísmo sem provas e 
negam quaisquer milagres, o milagre de Cristo pode ser incompreensível. Porém, aos 
que examinam todos os dados e tomam uma posição neutra, os milagres ser-lhe-ão 
evidências poderosas para crer em Cristo. 

 
(4) Cristo agiu com amor até à morte de cruz. 

Cristo nos demonstrou o seu amor de uma forma concreta que ultrapassa o 
entendimento do ser humano. Este é o amor de Deus. Nenhum homem poderia orar 
como Cristo orou naquela cruz. 

“Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as 
vestes dele, lançaram sortes.”  (Lucas 23:34)   

 
“Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: em que Deus enviou o seu 
Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, 
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e enviou o 
seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.” (I João 4:9,10) 

 
(5) Cristo ressuscitou entre os mortos. 

Aqueles discípulos acovardados foram transformados instantaneamente em ousados 
grupos de evangelistas. Isto porque Cristo ressuscitou entre os mortos. Assim como a 
independência do povo de Israel está baseada no fato histórico do Êxodo, o nascimento 
da igreja de Cristo também está baseado no fato histórico da ressurreição de Cristo. É 
impossível explicar o nascimento da igreja de outras maneiras que não seja a da 
ressurreição (ref. I Coríntios15). 
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6. Testemunhos baseados nos fatos históricos 
(1) Os discípulos acovardados foram transformados intantaneamente. 

“Responderam, porém, Pedro e João: Julgai vós se é justo, diante de Deus, 
obedecer antes a vós do que a Deus?  Pois não podemos deixar de falar do que 
temos visto e ouvido.”  (Atos 4:19,20) 

   
(2) Nasceu a igreja. 

A primeira igreja nasceu no dia de Pentecoste (Atos 2). Jesus ressurreto foi 
ascendido ao céu e derramou o Espírito Santo sobre os discípulos, que era a promessa 
do Pai, e em consequência nasceu a igreja. 

 
7. Entre os fundadores das quatro maiores religiões do mundo, três deles estão enterrados 

nos túmulos e nunca ressuscitaram entre os mortos. Só Cristo vive! 
Judaísmo ········ Abraão (seu cemitério encontra-se no Hebron) 
Islamismo ······· Maomé (seu cemitério encontra-se em Medina, em Arábia Saudita) 
Budismo ········· Buda (seus ossos e cinzas foram espalhados em oitenta mil templos) 

 
8. Cristo está vivo hoje e pode salvar as pessoas. 

“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente.” (Hebreus 13:8)           
 

9. Ainda hoje muitas pessoas estão recebendo a vida eterna por meio de Cristo. 
“Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 
entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo.” (Apocalipse 3:20) 
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LIÇÃO 4 

 
 

ENCONTRO COM A NOVA VIDA 
 
 
 

“ Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas 
velhas já passaram, tudo se fez novo.” (II Coríntios 5:17) 
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LIÇÃO 4 DESCRIÇÃO DA FIGURA  
 

1. Duas tábuas de pedra no Céu  ······· O padrão da santidade de Deus nunca muda. 
 

2. Homem de costas para a Luz  ······· A natureza do pecado do homem nunca muda. 
    
(1) Primeira árvore ·············· A vida pecaminosa não produz colheita. 
(2) Segunda árvore. ·············· A vida pecaminosa traz a morte. 
 

3. Fogo ardente ······················  ······· O julgamento de Deus nunca muda. 
 

4. A Cruz..······························  ······· O amor de Deus nunca muda. 
 

5. A criança no ombro do pai ·····  ······· O plano de Deus para salvar o homem nunca muda. 
 

6. As pessoas em frente à Luz ··  ······· A bênção para o homem salvo nunca muda. 
 

(1) Primeira árvore ·············· Paz 
(2) Segunda árvore··············· Propósito 
(3) Terceira árvore ··············· Poder 
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LIÇÃO 4 ENCONTRO COM A NOVA VIDA  
 

INTRODUÇÃO 
Por que muitas pessoas não estão interessadas em tornar-se cristãs? E por que mesmo 

dizendo que crêem em Jesus Cristo, elas não têm a convicção da salvação? Pode-se 
pensar nas seguintes razões: 1) falta de informação; 2) equívocos; 3) preconceito.  

Nesta lição iremos aprender sobre como fazer parte da abundante vida que a Bíblia 
nos oferece. 

“O ladrão só vem para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham a 
vida, e a tenham em abundância.” (João 10:10) 

 
1. O padrão da santidade de Deus nunca muda. 

Vivendo no mundo onde tudo muda, o homem está sempre buscando algo que é 
imutável e absoluto. O padrão da santidade de Deus que é mostrado nos Dez 
Mandamentos, nunca muda (Êxodos 20:1~17). 

1- Não terás outros deuses diante de mim. 
2- Não farás para ti imagem de escultura. 
3- Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 
4- Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 
5- Honra a teu pai e a tua mãe. 
6- Não matarás. 
7- Não adulterarás. 
8- Não furtarás.  
9- Não dirás o falso testemunho contra o teu próximo. 
10- Não cobiçarás a casa do teu próximo. 

A lei de Deus é como a luz de um farol que direciona o homem para gozar uma vida 
feliz. Nós podemos ignorar esta luz, porém ninguém poderá escapar-se da colheita deste 
resultado infeliz. 

 
2. A natureza do pecado do homem nunca muda. 

Quando é exposto à luz da santidade de Deus, torna-se evidente que todo o homem é 
pecador. O que é o pecado? É definido pelas seguintes características: 

− Pertence ao diabo (João 8:44) 
− Desobedece a lei (I João 3:4) 
− Sabe o bem que deve fazer e não o faz (Tiago 4:17) 
− O que não provém da fé (Romanos 14:23) 
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(1) A vida pecaminosa não produz colheita. 
Na parábola de Jesus, em Mateus 13:3-23, existem 4 tipos de solo: à beira do 

caminho, terreno pedregoso, entre os espinhos e boa terra. E em boa terra vemos 
colheitas de cem, sessenta e trinta vezes a mais do que havia semeado. 

Existem pessoas que pensam que podem ter uma vida satisfatória sem tornar-se 
cristãos. O importante é saber que, se essas pessoas se reconciliarem com Deus, poderá 
ter uma vida muito mais frutífera.  
 

(2) A vida pecaminosa traz a morte. 
“mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no 
dia em que delas comeres, certamente morrerás.” (Gênesis 2:17) 

 
“Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida 
eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor.” (Romanos 6:23) 

 
3. O julgamento de Deus nunca muda. 

A bíblia nos ensina claramente sobre o julgamento de Deus. 
“Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no 
dia da ira e da manifestação do juízo de Deus.” (Romanos 2:5) 

 
“Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido 
guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos 
homens ímpios.” (II Pedro3:7)  

 
“E, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o 
juízo,” (Hebreus 9:27)  

 
A parábola do “rico e Lázaro”, em Lucas 16:19~31, tem um significado muito 

importante para nós japoneses. Muitos deles dizem que querem ir para onde foram os 
seus antepassados, mas o que os seus antepassados estão clamando? Vamos observar o 
que os ricos estão dizendo: 

“pois tenho cinco irmãos. Que ele lhes dê testemunho, a fim de que não 
venham também para este lugar de tormento.” (Lucas 16:28) 

 



 
 
 27 

 

4. O amor de Deus nunca muda. 
A cruz é o símbolo do amor de Deus. No passado foi uma terrível ferramenta para a 

pena de morte, mas hoje tornou-se amada por todos. 
1) O amor de Deus é incondicional.  (Mateus 11:28) 
2) O amor de Deus é auto-sacrifício. (Romanos 5:8) 
3) O amor de Deus é eterno.        (Jeremias 31:3) 

 
5. O plano de Deus para salvar o homem nunca muda. 

“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.” 

 (João 3:16) 
Deus quis nos salvar por meio da fé. A fé significa:  
1) conhecimento do Evangelho 
2) consentimento ao Evangelho 
3) decisão em receber o Evangelho 
4) obediência ao Evangelho 

 
6. A bênção para o homem salvo nunca muda.  

A salvação traz muitas bênçãos, mas aqui iremos citar as três principais: 
(1) Paz 

“Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso 
Senhor Jesus Cristo,” (Romanos 5:1)   

(2) Propósito 
“Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais 
Deus preparou para que andássemos nelas.”  (Efésios 2:10) 

  (3) Poder 
“No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé, e clamou: Se alguém 
tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do 
seu interior fluirão rios de água viva.”  (João 7:37,38) 

 
Você também poderá iniciar uma nova vida hoje, fazendo a seguinte oração: 
“Meu Pai que estás no céu, eu sou um pecador. Perdoa-me. Eu quero receber no meu 

coração o Senhor Jesus Cristo, como o meu Salvador e o Senhor da minha vida. 
Obrigado(a) por ter perdoado os meus pecados e fizeste-me filho de Deus. Eu oro em 
nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.” 
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LIÇÃO 5 

 
 

COMO UM INFANTE 
 
 
 
 

“ desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite 
espiritual, para por ele crescerdes para a salvação,” (I Pedro 2:1) 
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LIÇÃO 5 DESCRIÇÃO DA FIGURA 
 

 
1. Infante ·································· Cristãos são infantes espiritualmente. 

 
(1)  Infante com a fralda ··········  ··········· Etapa precoce. 
(2)  Infante com o dedo na boca · Conserva os velhos hábitos. 

 
 

2. Mãe ·································· Deus espera que o infante cresça. 
   
(1) A mãe segurando a criança ···  ··········· Deus nos aceita como nós somos. 
(2) O infante quando cresce ··················· Deus olha o nosso potencial. 
 
 

3. Mamadeira ····························· O infante cresce tomando o leite espiritual. 
 
(1) 1a. mamadeira································ Descobre o que está escrito na Bíblia. 
(2) 2a. mamadeira································ Compreende o significado da Palavra. 
(3) 3a. mamadeira································ Adapta para a sua situação. 
 
 

4. Cinco pombos·························· O infante cresce com a oração, que é respiração  
 espiritual. 

(1) 1o. Pombo(polegar) ·························· Invocação 
(2) 2o. Pombo(dedo indicador) ················ Louvor 
(3) 3o. Pombo(dedo médio)····················· Suas petições  
(4) 4o. Pombo (dedo anular) ··················· .Perdão dos pecados 
(5) 5o. Pombo (dedo mindinho) ··············· Proteção do mal  
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LIÇÃO 5 COMO UM INFANTE 
 

INTRODUÇÃO 
De que maneira as pessoas tornam-se cristãs?  Não é só porque recebeu o batismo ou 

porque frequenta a igreja é que torna-se um cristão. 
Para se tornar um cristão terá que nascer de novo. Isto significa receber Jesus Cristo 

no seu coração. Pela certeza da promessa por meio da Palavra (Bíblia), mesmo que a 
pessoa não sinta renascida, ela deu o primeiro passo para uma nova vida. É a mesma 
coisa que um bebê quando nasce não sente mas na realidade nasceu. E também existem 
pessoas que têm fé mas não se lembram quando fizeram a decisão de ter fé. Não precisa 
se preocupar! O fato de não saber o dia do aniversário não significa que a pessoa não 
tenha nascido. 
  

1.Cristãos são infantes espiritualmente. 
O cristão é um infante espiritual que iniciou um novo modo de vida. A expectativa de 

Deus é que nós cresçamos de um infante para um adulto. 
  
(1) Etapa precoce 

O infante demora aproximadamente 3 anos para deixar de usar a fralda. Usar a 
fralda não é anormal; é comum. Porém, será que nós não temos idéias muito 
equivocadas sobre a vida cristã colocando uma expectativa muito grande em cima dos 
que foram salvos recentemente? E também será que você não tem duvidado da certeza 
da sua própria salvação por não sentir tanta mudança desde que foi salvo?  

Este tipo de equívoco surge devido à falta de compreensão de que os cristãos são 
infantes espirituais. 

 
(2) Conserva os velhos hábitos 

Para nós é difícil deixarmos os velhos hábitos. Após termos mudado os móveis de um 
lado para o outro do quarto, por um momento o nosso corpo se move para onde tinha 
antes. Leva tempo para deixarmos os velhos hábitos e crescermos como cristãos. 

 
2. Deus espera que o infante cresça.  

Deus nos disciplina de várias formas para que cresçamos. Isto é como um 
relacionamento entre os pais e a criança. 
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“e já vos esquecestes da exortação que vós admoesta como filhos: Filho meu, 
não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores 
repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo o que recebe 
por filho. É para disciplina que suportais a correção; Deus vos trata como a 
filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? ” (Hebreus 12:5~7) 

 
(1) Deus nos aceita como nós somos. 
 
(2) Deus olha o nosso potencial. 
 

É importante ter em mente estes dois pontos. Jesus chamou o Pedro com estas 
palavras: 

“E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: ‘ Tu és Simão, filho de João. 
Tu serás chamado Cefas’ (que quer dizer Pedro).”  (João 1:42) 

 
Jesus disse: “ Tu és Simão, filho de João”, porque Ele sabia quem Pedro realmente era. 

Ao mesmo tempo Ele viu o potencial que tinha no seu interior e disse: “ Tu serás 
chamado Cefas” (que quer dizer Pedro). 
 

3. O infante cresce tomando o leite espiritual. 
Como o nosso corpo é constituído de alimentos que ingerimos de fora, o nosso ser 

interior (espírito) também é constituído de leite espiritual. Os 3 seguintes itens são os 
passos básicos para ler a Bíblia. A hermenêutica (ciência que tem por objetivo a 
interpretação de textos bíblicos) bíblica em si é uma ciência e uma arte. Aqui , não seria 
possível dar uma total cobertura com o espaço limitado deste texto, porém servirá de 
grande ajuda só de saber o básico da hermenêutica: 
 
(1) Descobrir o que está escrito na Bíblia. 

O mais importante aqui é ler a Bíblia como você lê normalmente outros livros. Não é 
necessário sentir receio como se estivesse lendo algum texto especial.  

 
(2) Entender (interpretar) o significado. Existem 3 obstáculos entre as pessoas de hoje e 

a Bíblia: 
− Tempo 
− Geografia  
− Cultura 
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É necessário ultrapassar este obstáculo para realmente compreender o significado 
da Bíblia. Para interpretar corretamente, é importante lembrar de 2 pontos:  
− Qual é a intenção do autor? 
− Como as pessoas daquela época entenderam? 
Para chegar a uma interpretação correta, vamos colocar o hábito de estudar a Bíblia 

utilizando as referências, comentários bíblicos e sermões. 
 
(3) Adaptar à cada situação da sua vida. 

O objetivo do estudo bíblico é descobrir as verdades que ainda não conhecemos, 
experimentá-las e baseado nisso começar a colocar na prática. 

 
4. O infante cresce com a oração, que é a respiração espiritual.   

Na Bíblia não aparece a palavra “ respiração espiritual ” mas para expressar a oração 
do cristão seria a palavra adequada. Mesmo quando não temos o alimento, se tivermos a 
água poderemos viver por volta de 40 dias. Porém, se não respirarmos morreremos em 
alguns minutos. 

Vamos aprender a oração do Pai nosso, estudando o Mateus 6:5~15.  
 
(1) Invocação 

“Pai nosso que estás nos céus ”. 
A oração inicia-se com a palavra de invocação. A quem devemos invocar é para “ o 

nosso Pai que estás nos céus ”. Esta invocação nasce da total confiança depositada em 
Deus. Ao longo da história, podemos notar que muitos dos que se opuseram ao 
Cristianismo tiveram problemas com relação aos seus próprios pais.  

 
(2) Louvor 

“santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na 
terra como no céu.” 

Nesta etapa, louvemos a Deus lembrando-se da sua grandeza e da sua natureza. 
Vamos meditar sobre a sua eterna presença, a sua onipresença e o seu amor. E 
também vamos relembrar das bênçãos do passado. 

E ainda, vamos orar para que o reino de Deus e a sua vontade sejam realizados aqui 
na terra, e que haja a expansão do seu plano. E também nesta etapa, ore pela sua 
igreja, pelo seu pastor e pelos líderes, e pelos missionários. Vamos orar também por 
aqueles que ainda não são salvos.  
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(3) Suas petições 
“O pão nosso de cada dia nos dá hoje.” 
Uma das características da oração do Pai nosso é orar pela vontade do Senhor e 

depois pelas suas petições. Nesta etapa, vamos orar pelas necessidades físicas. Não só 
pelos alimentos mas também por outras necessidades, tais como problemas financeiros, 
problemas com o relacionamento entre as pessoas e dificuldades físicas. 

Vamos lembrar que tais como a angústia, a aflição é pecado, então vamos orar para 
que seja dada a força que necessitamos para este dia. 

 
(4) Perdão dos pecados 

“Perdoa-nos as nossas dívidas,”  
Esta oração está buscando o perdão dos pecados. Deus espera que nós, pecadores, 

apresentemos diante dele como somos.  
Se seguirmos a estrutura da oração do Pai nosso, não é necessário que o perdão dos 

pecados seja no começo da oração. Não significa que perdoar os pecados dos outros seja 
a condição requerida para que os seus pecados sejam perdoados. 

   
(5) Proteção do mal 

“Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.” 
Esta oração é feita para pedir a proteção quando estivermos dentro da luta 

espiritual. Os cristãos não estão nos lugares calmos, isolados do resto do mundo. O 
cristãos passarão por dificuldades na vida , porém eles vencerão em Cristo Jesus (João 
16:33). 
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LIÇÃO 6  

 
 

COMO UM CIDADÃO DO REINO DE DEUS 
 
 
 
 

 “Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade 
edificada sobre um monte.” (Mateus 5:14) 
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LIÇÃO 6 DESCRIÇÃO DA FIGURA 
 

1. Jesus faz sermão no monte ················· Jesus Cristo veio como o Rei do reino de Deus. 
 
2. Jesus sentado no centro dos homens ···· Jesus Cristo possui a absoluta autoridade do 

reino de Deus. 
 
3. 8 tipos de pessoas que rodeiam Jesus ··· Os cidadãos do reino de Deus são distintos do 

resto do mundo. 
 
   

(1) David ·························· Bem-aventurados os pobres de espírito. 
(2) Jó ······························· Bem-aventurados os que choram. 
(3) Moisés. ························ Bem-aventurados os mansos. 
(4) Paulo··························· Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. 
(5) O bom samaritano ········· Bem-aventurados os misericordiosos. 
(6) Stéfano ························ Bem-aventurados os puros de coração. 
(7) Barnabé ······················· Bem-aventurados os pacificadores. 
(8) Os 3 amigos de Daniel ··· Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da 

justiça. 
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LIÇÃO 6 COMO UM CIDADÃO DO REINO DE DEUS 
 
INTRODUÇÃO 

As pessoas não podem viver uma vida com abundância sem ter uma auto-imagem 
correta. Na lição anterior aprendemos que os cristãos são infantes espirituais. Nesta 
lição iremos aprender que eles são cidadãos do reino de Deus. Como pré-requisito para a 
lição desta sessão, é importante focar nos seguintes pontos:  

“Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se 
dele os seus discípulos,” (Mateus 5:1) 

 
− A pregação do Monte não prega a salvação pela lei. 
− A pregação do Monte foi feita aos discípulos. 

 
1. Jesus Cristo veio como o Rei do reino de Deus. 

Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério, a primeira mensagem foi: “Arrependei-vos,  
pois está próximo o reino dos céus.” (Mateus 4:17). As expressões “reino de Deus” e “reino 
dos céus” possuem o mesmo significado. O reino de Deus foi o tema central da pregação 
de Jesus (neste caso, o reino de Deus é o reino messiânico, em outras palavras, reino do 
Milênio). No reino de Deus requer as seguintes 3 coisas: 

1) A presença do Rei 
2) A autoridade do Rei 
3) O povo do Rei 

O conceito geográfico que normalmente associamos com a palavra reino de Deus não 
está incluso. O reino de Deus também significa o controle de Deus que existe dentro dos 
corações dos seguidores.  

“Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas.” (Mateus 6:33) 

 
2. Jesus Cristo possui absoluta autoridade no reino de Deus. 

Jesus, ao pregar o Sermão do Monte, tem frequentemente citado o Antigo Testamento 
e mostrado a sua autoridade para interpretá-lo e elevá-lo à dimensão espiritual seguindo 
este modelo de pregação: “Vocês têm ouvido ____________. Porém, eu vos digo.” E quando 
deixou este mundo, ordenou aos discípulos o seguinte: 

“Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: ‘ É me dado todo o poder no céu e na 
terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas 



 
 
 37 

 

que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até à 
consumação do século.’” (Mateus28:18~20) 

 
3. Os cidadãos do reino de Deus são diferentes do resto do mundo. 

Deus exige que os cidadãos do reino de Deus tenham modo de vida, critério de valores e 
éticas diferentes do povo deste mundo. Israel, sendo o povo de Deus, foi abençoado 
quando começou a viver a vida separada deste mundo; porém foi derrotado quando 
uniu-se a este mundo. 
 

− O chamado de Abraão   (Gênesis 12:1~3) 
− A experiência do Êxodo  (Levítico 18:1~4) 
− A mudança do rei       (I Samuel 8:5,19,20) 
− O pecado da idolatria    (Ezequiel 20:32) 
− O cativeiro de Israel     (II Reis 17:7,8)  

 
Para compreender o Sermão do Monte é necessário ter em mente tais itens como segue 

abaixo. Jesus Cristo chamou os cidadãos do reino de Deus de “sal da terra” (Mateus 5:13), 
“luz do mundo” (Mateus 5:14), que indicam as três expectativas de Deus em relação à 
eles: 

− Eles são distintos do resto.  
− Têm a natureza de se espalhar. 
− Podem influenciar de maneira positiva. 

 
Jesus Cristo, ao mencionar sobre as 8 características dos cidadãos do reino de Deus, 

chamou-os de “ bem-aventurados”. Esta expressão “aventurados” significa: 
− Não é como se sente a felicidade subjetivamente, mas sim é uma declaração 
objetiva. 

− Não é uma coisa que vem após a morte, mas sim pode-se experimentar neste mundo 
em que vivemos. 

 
(1) Bem-aventurados os pobres de espírito. (Mateus 5:3) 

Pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua necessidade, que têm o coração 
para se arrepender. O Davi possuía estas características. 
− Um soldado do Senhor          (I Samuel 17:47) 
− O pecador que recebeu a graça   (Salmos 32,51) 
− O poeta                       (Salmos 23) 



 
 
 38 

 

(2) Bem-aventurados os que choram. (Mateus 5:4) 
A vida cristã não é um mar de rosas. Os cristãos também deparam-se com os 

problemas. Aliás, surgem obstáculos justamente por serem pessoas de fé. Lembrem-se 
de Jó nestes momentos. No meio de suas muitas tribulações, ele aprendeu a seguinte 
lição: 
− Não é correto pensar que as tribulações são as consequências dos pecados. 
− As palavras das pessoas não ajudam. 
− A graça que provém de Deus é suficiente. 

 
(3) Bem-aventurados os mansos. (Mateus 5:5) 

Ser manso não quer dizer ser fraco, mas sim ter a capacidade de autocontrole. E 
também ter a capacidade de avaliar-se a si mesmo de uma forma objetiva. Moisés é um 
exemplo perfeito destas qualidades. 

“Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que 
havia na terra.” (Números 12:3) 

− 40 anos no Egito (desenvolvimento da habilidade pessoal) 
− 40 anos no Midiã (descoberta da incapacidade) 
− 40 anos no Êxodo (floresce a mansidão) 

 
(4) Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. (Mateus 5:6) 

Isto significa querer viver com retidão em sua relação com Deus e com os outros. 
Podemos citar em primeiro lugar o nome de Paulo, quem buscou fervorosamente a 
justiça. 
− Buscou a justiça da lei. 
− Aprendeu a justiça de Deus. 
− Martirizou-se pela justiça de Deus. 
 

(5) Bem-aventurados os misericordiosos. (Mateus 5:7) 
Ser misericordioso é ajudar aos que se encontram em necessidade. O bom 

samaritano é a pessoa que mostrou a sua misericórdia através de obras (Lucas 
10:30~37). A Madre Teresa que dedicou a sua vida pelos outros na Índia, em Calcutá, é 
o vaso de Deus que mais pode falar eloquentemente sobre a misericórdia para as 
pessoas de hoje. 
− Sabe que tem recebido a misericórdia. 
− Sensível às necessidades do próximo. 
− Não espera o favor em retorno. 
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(6) Bem-aventurados os puros de coração. (Mateus 5:8) 
Trata-se de pessoas que vivem sem hipocrisias, sem duplicidades e que têm uma 

motivação sã. A primeira pessoa que vem à tona na minha mente é o Estéfano. Ele é 
uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. 
− Personalidade transformada (pessoa com a face angelical) 
− Cheio de poder (pessoa que derrota o inimigo) 
− Tem visto o que não pode ser visto (alguém que viu Jesus em pé à direita de Deus).  

“Mas ele, cheio de Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, 
e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Olhai! Eu vejo os céus abertos, e 
o Filho do homem, que está em pé à direita de Deus.” (Atos 7:55,56) 
 

(7) Bem-aventurados os pacificadores. (Mateus 5:9) 
A verdade divide as pessoas e cria conflitos. Quando alguém vive colocando Deus em 

primeiro lugar, logo recebe o ataque deste mundo. Porém, os cristãos não criam 
conflitos por si mesmos; é ensinado a buscar a paz com todas as pessoas. O Barnabé 
era um pacificador. 
− Pessoa de dedicação   (Atos 4:36,37) 
− Pessoa de consolação  (Atos 9:26~30) 
− Pessoa de perdão     (Atos 15:37) 
 

(8) Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. (Atos5:10) 
Enquanto houver a batalha entre o reino de Deus e o reino deste mundo, haverá 

perseguições. Não importa o quão verdadeiro seja o andar do cristão, a perseguição 
vem por causa desta verdade. Aqui podemos lembrar dos três amigos de Daniel 
(Sadraque, Mesaque e Abede-Nego). 

“Responderam Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, ao rei Nabucodonosor: Não 
necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na 
fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos 
dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não 
serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.”  

(Daniel 3:16~18) 
− Preparado para a perseguição. 
− Confiando em Deus para o dia do juízo final. 
− Escolheu ser feliz sem temer as consequências. 
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LIÇÃO 7  

 
 
COMO UM SOLDADO 

 
 
 

“Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra os 
principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo 
tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões 
celestes.” (Efésios 6:12)  
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LIÇÃO 7 DESCRIÇÃO DA FIGURA 
 

 
1. O campo de batalha ··············· A vida cristã tem o aspecto de uma batalha espiritual. 

 
2. A luz que penetra de cima ······· Esta batalha é do Senhor. 

 
3. As 3 flechas com fogo ············· Há 3 inimigos que atacam o cristão. 

(1) sombra escura ································ Satanás. 
(2) trono ············································· desejo da carne. 
(3) o teto, a comida e a roupa ··· cobiça mundana. 

 
4. Os 3 soldados ························ Há 3 tipos de soldados que lutam na batalha espiritual. 

(1) soldado ferido ································· o homem natural. 
(2) soldado que perdeu a esperança ········ os que pertencem à carne (bebês em Cristo). 
(3) soldado que luta ······························ os que estão com o Espírito Santo. 
 

5. As armaduras do soldado que luta  ······· Deve vestir-se com as armaduras espirituais 
dadas por Deus. 

(1) cinto ·············································· cinto da verdade. 
(2) couraça ·········································· couraça da justiça. 
(3) sandália ········································· calçado preparado para o evangelho da paz. 
(4) escudo. ·········································· escudo da fé. 
(5) capacete········································· capacete da salvação. 
(6) espada. ·········································· espada do Espírito (a Palavra de Deus).  
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LIÇÃO 7 COMO UM SOLDADO 
 

INTRODUÇÃO 
Independente de ser cristão, viver é uma luta contínua. A partir do momento que o 

bebê nasce, ele entra no mundo de batalha. O corpo humano está constantemente 
lutando contra as bactérias que tentam penetrar. As plantas sem água e sem cuidados 
murcham. A vida matrimonial não se edifica casualmente mas requer ser cultivada de  
ambas as partes. Neste sentido, o fato de viver é uma luta. 
 

1. A vida cristã tem o aspecto de uma batalha espiritual. 
Por ter se tornado um cristão não significa que a batalha acabou. Jesus, logo antes da 

sua morte, orou pelos discípulos e disse: 
“Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do 
mundo, como eu do mundo não sou.” (João 17:15,16)  

 
O que está garantido ao cristão não é ser livre dos problemas mas sim ser livre dentro 

dos problemas. 
 

2. Esta batalha é do Senhor. 
O cristão, todavia, não irá lutar sozinho nesta batalha espiritual. Jesus Cristo estará 

junto nesta batalha. 
“pois do Senhor é a guerra,” (I Samuel 17:47) 

 
“Filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em 
vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, 
e o mundo os ouve.” (I João 4:4,5) 

 
3. Há 3 inimigos que atacam o cristão. 

Estes inimigos não se dividem em 3 distintamente, mas relacionam-se entre si. Aqui 
porém, iremos dividir em 3 partes para facilitar o estudo: 
(1) Satanás 

Mesmo os que crêem em Deus, às vezes duvidam da existência de Satanás. Uma vez 
que decidir ouvir e seguir somente a voz de Deus, a existência de Satanás começará a 
ser real.  

O Satanás não somente perturba-nos mas anda rodeando para destruir-nos 
completamente. 
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“Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo 
como o leão, buscando a quem possa tragar.” (I Pedro 5:8)  

 
O Satanás: 
− impede a obra de Deus. (Marcos 4:15) 
− tenta afastar o homem de Deus. (Jó 2:4,5) 
− exige o culto do homem. (Lucas 4:6,8) 
− transforma-se em anjo. (II Coríntios 11:14) 
− faz o mal uso da Bíblia. (Mateus 4:6) 
− gera o iníquo. (II Tessalonicenses 2:9) 

 
O Satanás impede o evangelismo e isto é evidente nas passagens dos Atos: 
− Simão, o feiticeiro samaritano. (Atos 8:9) 
− Barjesus, o mágico e falso profeta de Salamina. (Atos 13:6) 
− Jovem escrava, em Filipos, possuída pelo espírito de adivinhação. (Atos 16:16) 
− Espírito maligno em Éfeso e os exorcistas judeus. (Atos 19:13) 

 
(2) Desejo da carne 

Devemos tomar o cuidado de que neste contexto, a palavra “carne” não significa o 
nosso corpo físico, mas sim o princípio do mal que reside no nosso interior. O corpo em 
si não é mal. 

“De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita 
em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. 
Com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.” 

 (Romanos 7:17,18) 
 

O nosso egoismo deve ser crucificado constantemente. Isto significa tomar a 
decisão num determinado tempo, e ao mesmo tempo deve ter uma continuidade 
diária.  

“E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e 
concupiscências.”  (Gálatas 5:24) 

Em Gálatas 5:16~26 é ilustrado o contraste entre o princípio da carne e o princípio 
do Espírito, mas como os cristãos possuem estas 2 características internas, têm que 
andar em constante conflito. 

 
 (3) Cobiça mundana 



 
 
 44 

 

“Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o 
amor do Pai não está nele.  Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da 
carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do 
mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a 
vontade de Deus permanece para sempre.”  (I João 2:15~17)  

 
A palavra “mundo” refere-se ao mundo criado por Deus cujo centro é o homem, mas 

também pode referir-se à força que opõe a Deus. Aqui iremos utilizar o último caso. 
No item anterior, aprendemos que os cristãos possuem as 2 características (a 

natureza da carne e a natureza do Espírito). Aqui iremos aprender outras 2 
características, que os cristãos não são deste mundo mas são enviados para este 
mundo. 
− Não são deste mundo. (João 17:14~16) 
− Foi enviado para este mundo. (João 17:18) 
− Não deve estar em conformidade com este mundo. (Romanos 12:2) 

 
Uma vida abençoada é aquela cuja pessoa confessa ser uma residente temporária 

(aqui na terra). 
 

4. Há 3 tipos de soldados que lutam na batalha espiritual. 
Veremos como eles irão lutar na batalha espiritual: 
− O homem natural. 
− Os que pertencem à carne. 
− Os que pertencem ao Espírito. 

Vamos pensar nestes itens acima dividindo-os em 3 partes: 
 
(1) O homem natural 

Para estas pessoas, a realidade é só o que se vê com os olhos, e o mundo espiritual e a 
realidade da Palavra parece uma tolice. Consequentemente, eles serão completamente 
derrotados na batalha espiritual.  

“Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe 
parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem 
espiritualmente.” (I Coríntios 2:14) 

 
(2) Os que pertencem à carne (infantes em Cristo) 

O Paulo chamou os cristãos do Corinto desta maneira (I Coríntios 3:1~4): 
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− Não estão prontos para o alimento sólido. 
− Existem inveja e contendas entre eles. 
Estas pessoas estão conscientes da batalha espiritual, mas não conseguem 

vencê-la. 
 
(3) Os que pertencem ao Espírito 

“Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido.”    
(I Coríntios 2:15) 

Vamos pensar novamente aqui, o que nós aprendemos na lição 5 sobre a respiração 
espiritual (oração do Pai nosso). 

 
5. Deve vestir-se com as armaduras espirituais dadas por Deus. 

Os que estão com o Espírito põem a armadura de Deus e podem vencer esta batalha. 
“Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida 
a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, 
tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os 
dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a 
espada do Espírito, que é a palavra de Deus.” (Efésios 6:14~17) 

 
(1) Cinto da verdade 

Se o homem seguir a verdade encontrará a liberdade, mas se opô-la nada conseguirá. 
“Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, 
verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará.”  (João 8:31,32) 
“Pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade.” 
  (II Coríntios 13:8) 

 
(2) Couraça da justiça 

A couraça serve para proteger o coração. 
O Paulo fala no versículo seguinte sobre a mudança nos nossos valores quando 

compreendemos a justiça de Deus. 
“E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas 
estas coisas, e as considero como refugo, para que possa ganhar a Cristo, e 
seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem 
pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé.”  
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 (Filipenses 3:8,9) 
 

(3) Preparação do evangelho da paz 
É importante estar preparado para atuar de acordo com a vontade de Deus. 
O soldado (da figura) estava com a sandália calçada para poder se mover de 

imediato. 
 

(4) Escudo da fé 
Esta fé tem que ser a fé na Palavra. A fé é a certeza das coisas que não se vêem. 
“Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não 
se vêem.” (Hebreus 11:1) 

 
(5) Capacete da salvação 

Isto quer dizer a certeza da salvação. Sem a certeza, cairemos na armadilha do 
inimigo. 

“Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da 
fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação.”    

 (I Tessalonicenses 5:8) 
 

(6) Espada do Espírito (a Palavra de Deus) 
Jesus no deserto, pela Palavra, venceu todas as provas. 

 
Os cristãos são derrotados na batalha quando dão às costas ao inimigo. A arma dada 

por Deus é para a proteção da parte frontal do corpo. Vamos seguir em frente sem dar 
às costas ao inimigo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 47 

 

 

 

 

 

LIÇÃO 8 
 
 
COMO UMA OVELHA 

 
 
 
 

“O ladrão só vem para roubar, matar e destruir; eu vim para que 
tenham vida, e a tenham em abundância.” (João 10:10) 
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LIÇÃO 8 DESCRIÇÃO DA FIGURA 
 

1. As ovelhas em perigo sobre as rochas ················· erros de orientação podem levar às  
falhas graves. 

 
(1) A ovelha com medo ·························· se temer o fracasso, falhará. 
(2) A ovelha com os olhos vendados ········· se apegar ao seu próprio plano, fracassará.  
(3) A ovelha com os óculos de sol ············ se ignorar a orientação, fracassará. 

 
2. As ovelhas que andam num só caminho ·············· os que andam na vontade de Deus 

receberão a bênção. 
 

(1) Portão da Bíblia ······························ direcionamento através da [Palavra]. 
(2) Portão da oração ····························· paz através da [oração]. 
(3) Portão do cajado do pastor ················ confirmação através da [situação]. 
(4) As ovelhas à beira do caminho ·········· conselhos de [amigos na fé]. 

 
3. As imagens do céu refletidas no lago ·················· Outros princípios gerais relacionados 

à orientação. 
(1) Jesus carregando a ovelha ················ confiança no Senhor. 
(2) Os reflexos no lago ·························· desejo de fazer a vontade de Deus. 
(3) A luminária ···································· o princípio de passo a passo. 
(4) A balança ······································· julgar racionalmente. 

 
4. Os 3 caminhos divididos ··································· o princípio de um filho livre. 
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LIÇÃO 8 COMO UMA OVELHA 
 
INTRODUÇÃO 

A Bíblia compara o nosso relacionamento com Deus, com o pastor e as suas ovelhas. 
Sabendo de algumas características que as ovelhas possuem, podemos concordar com o 
seguinte: 

− As ovelhas são medrosas.   
− As ovelhas são vulneráveis ao ataque do inimigo. 
− As ovelhas necessitam constantemente de alimentos e de água. 
− As ovelhas tendem a agir como um grupo. 
− As ovelhas, quando ficam obesas, correm o risco de vida. 
− As ovelhas, muitas vezes, não conseguem tomar as decisões corretas. 

Percebe-se através destas características, que as ovelhas necessitam de um bom pastor. 
Jesus sabia que nós somos tais como estas ovelhas e disse o seguinte:  

“O ladrão só vem para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, 
e a tenham em abundância.” (João 10:10) 

 
1.Erros de orientação podem levar a falhas graves. 

Deus tem um plano na vida de cada pessoa, mas nem todos têm descoberto estes 
planos e têm vivido uma vida abençoada. Buscar e confirmar a orientação de Deus é uma 
condição fundamental de uma vida abençoada, porém existe a ciência de aprender os 
princípios da orientação e a arte de aplicá-los.  
 
(1) Se temer o fracasso, falhará. 

O temor possui a mesma força que a fé e esta força trabalha no sentido negativo. O 
temor ata as pessoas e rouba a sua alegria. E isto, muitas vezes, vem de Satanás. 

O que mais devemos temer é que o medo do fracasso impeça de fazer o que 
precisamos de fazer. 

 
(2) Se apegar ao seu próprio plano, fracassará. 

Já viu uma criança chorando porque a mãe não comprou o brinquedo que ela queria? 
Os pais daqui da terra, muitas vezes ouvem a teimosia dos seus filhos, mas Deus não é 
assim. Você não deve aproximar-se de Deus com seus próprios planos e esperar 
encontrar a orientação. 

 
(3) Se ignorar a orientação, fracassará. 
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Quem não aprende os princípios da orientação, é mesmo que dirigir o carro sem a 
carteira de motorista. Há emboscada de perigos em todos os lugares. 

 
2. Os que andam na vontade de Deus receberão a bênção. 

Deus tem preparado o caminho de bênção para cada um de nós. Mesmo no meio dos 
problemas, no meio de desespero, há sempre um caminho abençoado. Esta é a fé que 
temos em Deus por meio de Cristo. Vamos estudar os 4 princípios básicos em relação à 
orientação: 
(1) Direcionamento através da [Palavra] 
A Bíblia descreve a si mesma da seguinte maneira: 
− A Bíblia é uma lâmpada (luz). (Salmos 119:105, Provérbios 6:23) 
− A Bíblia é chuva. (Isaías 55:10~11) 
− A Bíblia é alimento. (Jeremias 15:16, IPedro 2:1,2, Hebreus 5:12~14) 
− A Bíblia é fogo. (Jeremias 20:9, 23:29) 
− A Bíblia é uma semente. (I Pedro 1:23) 
− A Bíblia é uma espada.(Efésios 6:17) 
 

(2) Paz através da [oração] 
Vamos dar a importância aos pensamentos e idéias que adquirimos nas orações. O 

pensamento de um cristão recém-convertido é um espelho que reflete a vontade de 
Deus. 

“pois Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua 
boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas,”     
 (Filipenses 2:13,14) 

 
(3) Confirmação através da [situação] 

Devemos confirmar a providência de Deus através da situação. Em Rute 2:3, 
podemos encontrar o exemplo clássico da confirmação através da situação: 

 
(4) Conselhos de [amigos na fé] 

Deus nos fala por meio dos nossos irmãos na fé. É melhor ouvir a opinião do próximo 
para desfazer a própria convicção presunçosa e construir uma base mais sólida. 

Vejamos o exemplo da igreja de Antioquia, que enviou os primeiros missionários 
para a “sociedade dos gentios”. 

“Servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a 
Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de 
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jejuarem, puseram sobre eles as mãos, e os despediram.”  (Atos 13:2,3) 
 

3. Outros princípios gerais relacionados à orientação. 
Iremos estudar os seguintes 4 pontos, como o adicional dos princípios gerais: 

 
(1) Confiança no Senhor 

O conceito oposto de medo é a confiança. Em Salmos 23, o Davi expressa a sua 
confiança da seguinte maneira: 
− Premissa da confiança ···················· “meu pastor” (ver. 1) 
− Supre as necessidades do dia a dia ··· “verdes pastos”, “águas tranquilas” (ver.2) 
− Proteção na emergência ·················· “refrigera a minha alma” (ver.3) 
− Vitória contra a morte ····················· “vale da sombra da morte” (ver.4) 

 
(2) Desejo de fazer a vontade de Deus 

“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E 
quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me 
manifestarei a ele.” (João 13:21) 

 
(3) O princípio do passo a passo 

Não conseguiremos enxergar todo o plano de uma só vez. Se avançarmos até onde 
sabemos, conseguiremos enxergar o passo seguinte.  Vamos ver o trecho da visão de 
um homem de Macedônia, citado em Atos capítulo 16. A princípio, eles não estavam 
pensando em viajar para o continente europeu. De passo a passo eles chegaram até o 
Trôade e quando não sabiam como seguir adiante, foi dada uma visão a Paulo.  

 
(4) Julgar racionalmente 

Deus criou também o nosso racional. Com isto, podemos coletar as informações e 
fazer um julgamento correto. 
− Isso irá glorificar a Deus? 
− Isso irá aproximar as pessoas de Deus? 
− Isso irá edificar o meu caráter? 
− Isso é algo que outras pessoas nunca fizeram ? 
− Isso é algo que eu posso fazer melhor do que os outros? 

 
4. O princípio de um filho livre. 

Por último, iremos refletir o que poderemos fazer quando não conseguimos tomar uma 
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decisão, mesmo aplicando os princípios citados acima. Nós, como filhos livres, temos o 
privilégio e a responsabilidade de escolher quando pode ser tanto o A como o B. Vamos 
orar da seguinte maneira: 

“Meu Deus, eu orei buscando a tua vontade mas nesse caso eu acho que pode ser tanto 
o A como o B. Como o(a) filho(a) livre, tomarei a decisão por si próprio(a). Por favor, 
mostra-me se acaso eu estiver enganado(a).” 
 

“Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para 
dar ocasião `a carne; mas servi-vos uns aos outros pelo amor.” (Gálatas 5:13)    
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LIÇÃO 9 

 
 

O PANORAMA DA VIDA 
 
 
 
 

“Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, 
somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como 
pelo Espírito do Senhor.” (II Coríntios 3:18) 
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LIÇÃO 9 DESCRIÇÃO DA FIGURA 
 

1. Feto ······································ A existência do ser humano inicia-se no momento da 
fecundação. 

 
2. Infante ·································· Os seres humanos entram a viver na terra através do 

nascimento do corpo físico . 
  
3. Homem em frente à cruz ·········· Através da experiência do novo nascimento inicia-se a 

atividade da vida espiritual. 
 
4. Túmulo ·································· No final da vida na terra, vem a morte do corpo físico. 
 
5. Homem fora do túmulo ··········· Quando Jesus regressar os cristãos ressuscitarão com o 

novo corpo. 
 
6. Criança brincando com o leão ····  O Reino Milenar será manifestado na terra e a ordem 

do mundo natural será restaurada. 
 

7. Escada que sobe ao céu ············ Viveremos com o Senhor eternamente no novo céu e na 
nova terra. 

 
 
[Informação adicional] 
 
1) Fogo entre o 5 e o 6 ·················· A Tribulação que virá antes do Reino Milenar. 
 
2) Fogo entre o 6 e o 7 ·················· O julgamento do Grande Trono Branco, ao qual trará o 

julgamento final ao Satanás e aos pecadores. 
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LIÇÃO 9 O PANORAMA DA VIDA 
 
INTRODUÇÃO 

“O que acontece com o homem quando morre?” Devido à minha mãe que era propensa 
a ficar sempre doente, desde jovem sempre preocupava-me com esta pergunta. Às vezes 
desesperava-me, outras vezes evitava pensar sobre este problema e vivia enganando-me. 
Porém, finalmente descobri uma resposta surpreendente dentro da Bíblia.  

Nesta lição, iremos aprender de onde veio o ser humano e para onde ele irá.  
 

1. A existência do ser humano inicia-se no momento da fecundação.  
Em Salmos 139, nós podemos encontrar uma descrição comovente e clara em relação à 

criação do ser humano. 
− Deus de todo o conhecimento (1~6) 
− Deus Onipresente (7~12) 
− Deus o Criador (13~16) 
− Confiança em Deus (17~24) 

 
“os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram 
ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia 
ainda.” (Salmos 139:16) 

 
A equação que mostra a probabilidade da existência da humanidade: 
400(ovulação)÷300.000(total de óvulos) x 1(total de esperma que associa ao 

óvulo)÷500milhões(quantidade de esperma que sai de uma vez)  
 

2. Os seres humanos entram a viver na terra através do nascimento do corpo físico. 
A mais perigosa e dramática experiência na vida é o nascimento. Durante este período 

o feto muda completamente a sua forma de existência. 
− Começa a respirar. 
− Começa a mamar. 
− Começa a querer uma relação interpessoal. 

No entanto, é impossivel para o feto compreender que existe um mundo como este. 
 

3. Através da experiência do novo nascimento, iniciaǦse a atividade da vida espritual. 
Assim como o feto não consegue imaginar o mundo após o seu nascimento, o homem 

natural não consegue crer que existe a vida espiritual. Porém, Jesus disse a Nicodemos, 
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em João capítulo 3, que é necessário nascer de novo.  
 

“Jesus respondeu: ‘Em verdade, em verdade te digo que quem não nascer de 
novo, não pode ver o reino de Deus’”. (João 3:3) 

 
 Pela conversa de Jesus com o Nicodemos, ficou claro os seguintes 3 itens: 
− A necessidade de nascer de novo. 
− A natureza (mistério) de nascer de novo. 
− A urgência de nascer de novo. 

 
 Existe uma correlação entre o nascimento do corpo físico e o nascimento do espírito.  
− dores (a cruz do Calvário) 
− respiração (a oração) 
− leite (a Palavra) 
− relação (a comunhão) 

 
4. No final da vida na terra, vem a morte do corpo físico. 

Na Bíblia, a palavra morte não expressa o desaparecimento, mas sim a desconexão de 
uma relação. 

“Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: ‘De toda a árvore do jardim 
comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela 
não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás.’”  

 (Gênesis 2:16,17) 
A Bíblia descreve 3 tipos de morte: 
− morte espiritual (experiência de separação com Deus neste mundo) 
− morte física (separação entre o corpo e o espírito) 
− morte eterna (destino final dos pecadores) 

 
Nesta lição iremos aprender sobre a morte física. O que acontece com a pessoa quando 

morre? 
 O corpo será sepultado no túmulo. 
 O espírito irá ao Paraíso (seio de Abraão). 

“Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com 
Cristo, o que é muito melhor.” (Filipenses 1:23) 

 O espírito dos pecadores irá para Sheol (Hades). (*referência: Lucas 16:19 em 
diante) 



 
 
 57 

 

Nos tempos do Antigo Testamento, existia dentro do Sheol (Hades), o lugar de 
sofrimento e de consolo (Paraiso). Porém, após a ressurreição e a ascensão de Jesus 
Cristo, o Paraíso foi erguido ao Terceiro Céu.  

“Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. 
Ora, isto − ele subiu − que é, senão que também antes desceu às partes mais 
baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os 
céus, para cumprir todas as coisas.” (Efésios 4:8~10) 

 
 Em relação ao destino dos pecadores, é importante compreender o seguinte: 
− O homem será julgado segundo a quantidade de luz que lhe é dada. 
− Em Hades, existe o nível de gravidade (pesado ou leve) acerca dos pecados. 
− Não existe a segunda chance. 

 
5. Quando Jesus Cristo retornar, os cristãos serão ressuscitados com os novos corpos. 

O tempo entre a morte e o nascimento em um novo corpo chama-se estado 
intermediário. Durante este tempo o homem continuará a ter consciência e viver uma 
vida abençoada. Porém, quando Jesus retornar, finalmente os mortos ressuscitarão com 
uma nova vida. 

− A Segunda Vinda de Cristo é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento (1 
em cada 25 versículos). 

− Cristo é o Profeta, o Sacerdote e o Rei. 
− Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados para ir ao céu. 

“Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor 
Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser 
conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também 
a si todas as coisas.” (Filipenses 3:20,21) 

 
 Os cristãos serão julgados. Porém, este julgamento não é do pecado e sim da 

recompensa. 
− No céu também existe a posição (classe), mas não se baseia na inveja. 
− Existem várias coroas: 

◊ “coroa incorruptível” (I Coríntios 9:25) 
◊ “coroa de gozo” (I Tessalonicenses 2:19) 
◊ “coroa da justiça” (II Timóteo 4:8) 
◊ “coroa da vida” (Tiago 1:12) 
◊ “coroa de glória” (I Pedro 5:4) 
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6. O Reino Milenar será manifestado na terra e a ordem do mundo natural será 
restaurada . 

O povo de Deus irá governar o Reino Milenar na terra juntamente com o Rei Cristo, 
durante mil anos. Esta é a realização da visão profetizada pelo Isaías (Isaías 11:6~9). 

Durante este tempo, irá ocorrer o seguinte fenômeno: 
− A restauração do mundo natural. (Romanos 8:18~22) 
− A restauração de Israel. 
− A salvação dos gentios. 
− A abolição da guerra. (Isaías 2:4) 
− O desaparecimento das enfermidades. (Isaías 35:4~6) 

 
7. Viveremos com o Senhor eternamente no novo céu e na nova terra. 

As bênçãos profetizadas no livro de Apocalipse capítulos 21 e 22 serão concretizadas. 
Para o povo de Deus, estas bênçãos serão imutáveis.  
 
 

[Informação adicional]  
(1) Os 7 anos de tribulação virá antes do Reino Milenar. Há divergência de opiniões 

entre os estudiosos, se haverá ou não o arrebatamento antes da tribulação.  
A tribulação terminará com a batalha do Armagedom. 

 
(2) No final do Reino Milenar haverá o julgamento do Grande Trono Branco, e o Satanás 

e os pecadores serão lançados no lago de fogo (Apocalipse 20:7~15). 
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LIÇÃO 10 
 
 

O MAIOR PROJETO DA HISTÓRIA 

 
 
 
 
“Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: ‘É me dado todo o poder no 
céu e na terra. Portanto ide, e fazei discípulos de todos os povos, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. 
E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do 
século.’ ” (Mateus 28:18~20)                          
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LIÇÃO  10 DESCRIÇÃO DA FIGURA 
 
1. Quatro homens tocando a trombeta ······· A Grande Comissão está escrita em 4 

lugares. 
 
2. A coroa sobre o globo ···························· A Grande Comissão é assegurada pela 

autoridade de Jesus Cristo.  
 
3. A chama sobre quatro homens ··············· O poder da Grande Comissão é o Espírito 

Santo. 
  
4. As quatro trombetas ···························· O conteúdo da Grande Comissão é expresso em 

4 verbos. 
(1) 1a. trombeta ··········································· ir. 
(2) 2a. trombeta ··········································· batizar. 
(3) 3a. trombeta ········································· ensinar. 
(4) 4a. trombeta( com enfeite) ························ fazer discípulos. 

 
5. Cinco planetas ao redor da terra ············ A Grande Comissão tem 5 motivos: 
 

(1) Homem na prisão (lição 2) ························ A humanidade está por perecer. 
(2) Zaqueu ·················································· Estamos em dívida. 
(3) Filho pródigo ·········································· O amor de Cristo se aproxima. 
(4) Centurião. ·············································· É ordem de Cristo. 
(5) Pessoas olhando para o céu······················· A Segunda Vinda de Cristo está próximo. 
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LIÇÃO 10 O MAIOR PROJETO DA HISTÓRIA 
 
INTRODUÇÃO 

Na história da humanidade surgiram vários personagens e nações com visão de 
conquista do mundo. Por exemplo: 

− Alexandre, o Grande ( Alexandre Magno) 
− Império Romano 
− Napoleão 
− Hitler, etc. 

Na história do Japão, temos: 
− Hideyoshi Toyotomi 
−Ieyasu Togugawa 
− Japão moderno entre Meiji e Showa, etc. 

Porém, todas as tentativas destas personagens ou as nações acabaram-se em fracasso. 
Nos tempos modernos, as empresas apontam para a conquista do mundo na forma de 
expansão econômica. 
 
O projeto de Jesus Cristo (a Grande Comissão) que iremos aprender nesta lição, é 

maior do que todas as personagens e as nações que temos mencionado, em sua escala, 
motivo e influência. 

 
1. A Grande Comissão é indicada em 4 lugares. 

O Cristo ressurreto apareceu em frente aos discípulos por 40 dias para ensiná-los e 
guiá-los. O tema em foco foi “Reino de Deus”(Atos 1:3). 

Cristo, antes da Sua ascensão, deu aos discípulos a Grande Comissão para que venha o 
“Reino de Deus”. Na Bíblia este fato está registrado em 4 lugares: 

− pelo Mateus (Mateus 28:18~20) 
− pelo Marcos (Marcos 16:15~18) 
− pelo Lucas (Atos 1:8) 
− pelo João (João 20:21~23)  
 

2. A garantia da Grande Comissão é a autoridade de Jesus Cristo. 
Para que um projeto grande como este seja bem sucedido, é necessário uma garantia. 
− dinheiro? 
− pessoas?  
− organização?  
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Os discípulos não tinham nenhum destes citado acima. Sua garantia era a autoridade 
de Jesus Cristo. 

“Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É me dado todo o poder no céu e na 
terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas 
que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a 
consumação do século.”                               (Mateus 28:18~20) 

 
[Versículos de referência] Filipenses 2:5~11, Colossenses 2:15, I Coríntios 15:55~56, 

Efésios 1:21~23, Apocalipse 15:3~4 
 

3. O poder da Grande Comissão é o Espírito Santo. 
Os discípulos viveram três anos e meio com Jesus. Também eles foram testemunhas da 

Sua morte da cruz e da Sua ressurreição. Porém isto não era o suficiente para eles serem 
testemunhas de Cristo. Eles precisavam da unção do Espírito Santo no dia de 
Pentecostes. 

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas 
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os 
confins da terra.”   (Atos 1:8) 

 
“Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 
De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a 
casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, 
a quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, 
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes 
concedia que falassem.” (Atos 2: 1~4) 

 
Se os discípulos da igreja primitiva necessitaram do poder do Espírito Santo para o 

evangelismo, nós que vivemos no tempo de hoje, quanto necessitamos desse poder! 
 

4. O conteúdo da Grande Comissão é expresso com 4 verbos (ação). 
Se nós focarmos no conteúdo do Mateus 28:18~20, iremos perceber com clareza o 

objetivo e o método do projeto planejado por Jesus Cristo. 
 
(1) Ir 
 Não quer dizer que vai num lugar específico. 
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 Os discípulos foram espalhados devido à perseguição (Atos 8:4, 11:19~21). 
 Onde quer que vá terá que ser testemunha do Senhor. 
 Evangelismo através da existência, da vida. 

 
(2) Batizar 
 O batismo nas águas é o símbolo de unidade espiritual com Cristo. 
 O batismo é a confissão da fé em público (Mateus 10:26~33). 

 
(3) Ensinar 
 Ensinar é um ato repetitivo. 
 Ensinar os mandamentos de Cristo. 
 Não deve selecionar o que quer ensinar, mas sim ensinar tudo. 
 

(4) Fazer discípulos 
Dentre 4 verbos (ação), este é o único em modo imperativo. 
 A palavra-chave da Grande Comissão. 
 O método de Jesus: fazer discípulos. 
 O método de Paulo: fazer discípulos. 

“E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens 
fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros.” (II Timóteo 2:2) 

 
Paulo   → Timóteo   →     homens fiéis   →   outros 
(pais)   (filhos) (netos)    (bisnetos) 

 
5. 5 motivos da Grande Comissão 

O maior projeto da história difere de quaisquer outros projetos em seus motivos. Não 
visa o seu próprio lucro, mas sim visa ampliar o reino de Deus com motivos santos. Isto 
ocorre somente com a igreja. 
(1) As pessoas estão perecendo 

Se depararmos com alguém que está para perecer, o que poderemos fazer? 
Em 1954 houve o naufrágio do navio Tōyamaru. O canadense missionário Alfred 

Russel Stone (25anos) morreu ao entregar seu equipamento salva-vidas a outro 
passageiro a bordo do navio pouco antes do naufrágio. Ainda hoje esta atitude tomada 
pelo missionário impressiona muitas pessoas. 

 
(2) Estamos em dívida 
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“Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a 
ignorantes.” (Romanos 1:14) 

 
“Contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é 
imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho!” 
  (I Coríntios 9:16) 

 
“Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas 
novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos 
sobrevirá. Pelo que vamos e o anunciemos à casa do rei.” (II Reis7:9) 

(3) O amor de Cristo se aproxima. 
“Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, 
logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não 
vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu.”  

(II Coríntios 5:14, 15) 
 

(4) É o mandamento de Cristo. 
“Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas 
ordens. Digo a este: Vai, e ele vai; e a outro: Vem, e ele vem. Digo ao meu 
criado: Faze isto, e ele o faz.” (Mateus 8:9) 

 
(5) A Segunda Vinda de Cristo está próximo.  

A realidade do fim do mundo está se espalhando em uma escala global.  
Em 1743, quando o Rei George II ouviu pela primeira vez o Handel's Messiah, 

levantou-se quando entrou no “Hallelujah chorus” e disse: “Como poderei estar sentado 
na presença do Rei dos reis?” 

Certamente virá o dia em que todas as pessoas irão cantar o Grande Coro na 
presença do Rei dos reis. Você está pronto(a)? 
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LIÇÃO 11 
 
 

O ADMINISTRADOR BÍBLICO 

 
 
 
 
“Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons 

despenseiros da multiforme graça de Deus.”  (I Pedro 4:10) 
 (Almeida Edição Contemporânea 1990) 
 
“Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. 

Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros!” (I Pedro 4:10) 
(NTLH –Nova Tradução na Linguagem de Hoje) 
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LIÇÃO 11 DESCRIÇÃO DA FIGURA 
 

1. O homem à esquerda, de joelhos ···················· O bom administrador, primeiro recebe de 
Deus. 

 
2. O homem que cuida dos vasos de tesouro ········ O bom administrador cuida o que Deus 

confiou a ele. 
 
3. O homem do centro e os vasos com as coroas ··· O bom administrador sabe quem tem o 

direito de propriedade. 
  
4. Os 7 vasos de tesouro ··································· Existem 7 tesouros que um bom 

administrador deve cuidar. 
 

(1) Símbolo do coração ················ Espírito  
(2) Símbolo do cérebro ················ Intelecto 
(3) Símbolo do atleta ·················· Físico 
(4) Símbolo da moeda de ouro ······ Bens 
(5) Símbolo da Bíblia ·················· Evangelho 
(6) Símbolo da boca. ··················· Palavras 
(7) Símbolo do relógio ················· Hora 

 
5.O homem dentro da visão ······························ O bom administrador espera com alegria 

o dia do acerto. 
 

(1) Toalha estendida ··················· Maior serviço. 
(2) Cesta com frutas ··················· A oração atendida com rapidez. 
(3) Coroa  ································· Elogios de Deus. 
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LIÇÃO 11 A ADMINISTRAÇÃO BÍBLICA 
 
INTRODUÇÃO 

Vamos estudar o significado da palavra administração sob contexto bíblico. 
 

1. O bom administrador, primeiro recebe de Deus. 
O modelo da administração bíblica é o José em Gênesis 39:4~6. Existem 4 fatores a 

serem considerados: 
− administrador fiel 
− senhor com autoridade 
− autoridade dada ao administrador pelo seu senhor 
− acerto final 

 
Quando pensamos em administração, logo associamos com a idéia de dar; porém antes 

disso devemos receber de Deus. 
O ser passivo dá uma aparência de ser mais espiritual, mas nem sempre isso é verdade. 

O primeiro passo do bom administrador é ser receptivo em vários aspectos. 
 
2. O bom administrador cuida o que Deus confiou a ele. 

Primeiro recebe. Depois que receber tem que cuidar bem. 
Jesus, na parábola dos talentos (Mateus 25:14~30), ensinou como ser um bom 

administrador.  
Neste ensinamento está exposto o segredo de se libertar do complexo de inferioridade e 

começar a caminhar uma vida com abundância: 
− existem diferentes capacidades entre as pessoas. 
− mesmo que seja 1 talento (o menor de todos), tem grande valor (1 talento=6000 

denários, que equivale a salário anual de 16 anos). 
− o importante não é fazer comparação com os outros; a questão é até onde cada um 

usa o seu próprio talento.  
 
3. O bom administrador sabe quem tem o direito de propriedade. 

Tudo o que existe na terra pertence a Deus. 
O seu corpo, a sua vida, tudo o que você possui pertence a Deus. Se você começa a 

compreender que não tem direito sobre estas propriedades, o seu modo de vida começa a 
mudar. 

Quando você pede emprestado um livro para alguém, você toma o máximo de cuidado. 
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Eu perdi as fotografias quando pedi emprestado para a produção de TV. Doeu o meu 
coração! Na primeira vez tive que pedir o perdão, e na outra vez eu pude achá-las depois 
de alguns dias então fui devolvê-las. 

Da mesma forma, tudo o que nós possuímos são coisas emprestadas de Deus,  
temporariamente. 

 
4. Existem 7 tesouros que um bom administrador deve cuidar. 

Aqui iremos citar os 7 tesouros mais representativos: 
(1) Espírito 

O interior do ser humano é difícil de se enxergar por fora, e às vezes não pensamos 
seriamente ou pensamos que está fora do nosso cuidado. Porém isto não é verdade. 
Vamos lembrar da lição 5 (Como um infante). A vida do recém-nascido deve ser 
nutrida.  

Lembrando-se de que o fracasso na fé de um cristão vem da negligência do controle 
do seu interior. Vamos colocar na prática o que aprendemos na lição 5 sobre a 
respiração espiritual (a oração do Pai nosso). 

 
(2) Intelecto 

A fé e o intelecto não se opõem um ao outro. Ter uma simples fé não é ser ignorante. 
Para ter um conhecimento profundo da Palavra de Deus, é necessário fazer leituras, 
ouvir músicas, estar em contato com as informações mais recentes, estar atento aos 
acontecimentos do mundo. 

Os profetas do Velho Testamento possuem diferentes procedências, porém eles 
possuem os seguintes 3 pontos em comum: 

− conhecimento profundo em relação à Palavra de Deus; 
− conscientização da missão nacional de Israel; 
− capacidade de ler os tempos e falá-los, e manter-se atualizado. 

Queremos, também, adquirir a capacidade de pensar sobre as coisas por 100 anos 
como profeta em que vivemos hoje! 

 
(3) Físico 

“Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os 
vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso 
culto racional.” (Romanos 12:1) 
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“Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em 
vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos; fostes comprados por bom 
preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo [e no vosso espírito, os quais 
pertencem a Deus].” (I Coríntios 6:19, 20) 

 
Não existe o conceito na Bíblia que separa o homem em físico e em espírito.  

Segundo o reconhecimento hebraico, o homem é visto como um todo. 
− nutrição 
− sono (repouso) 
− exercícios 

 
(4) Bens 

As ofertas dos cristãos são para reconhecer que tudo veio de Deus e devolvê-lo a 
Deus como uma expressão de gratidão. Nos tempos do Velho Testamento foi ensinado 
sobre os dízimos; nos tempos do Novo Testamento ensina-se que “não com tristeza mas 
dá com alegria” (Malaquias 3:8-12, II Coríntios 9:6~15). 

Os cristãos da igreja primitiva vendiam o que eles possuíam e ajudavam os 
necessitados (Atos 4:32~37). Porém, nos tempos modernos precisamos pensar sobre 
isto em escala global. 

 
(5) Evangelho 

A missão do administrador da casa é servir ao seu senhor conforme às suas ordens.  
A Palavra deve ser explicada ou transmitida como está na Bíblia. Os problemas do 

ser humano não têm mudado desde quando ele foi criado. Assim como a resposta de 
Deus, também, não tem mudado.  

− O homem é solitário. 
− O homem carrega o peso do pecado. 
− O homem teme a morte. 

 
(6) Palavras 

As palavras têm o poder de criar os pensamentos e mudar a situação. Deus criou o 
mundo através da Palavra, e deu ao homem a habilidade de manipular palavras. 
Portanto, devemos tomar o máximo de cuidado para manuseá-las. 

“Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse 
homem é perfeito, e capaz de refrear todo o corpo.” (Tiago 3:2) 
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(7) Hora  
A hora não é ilimitada. E a hora é dada igualmente a todas as pessoas (1dia 

24horas). 
No entanto, certas pessoas fazem o bom uso da hora, e outras a disperdiçam. 

Devemos lembrar que além da hora física, existe a hora emocional. A hora deve ser 
criada e aproveitada. 

Para ver em que área uma pessoa tem o interesse, basta saber onde e o quanto da 
hora ela tem despendido.  

A prioridade bíblica na vida é o seguinte: 
− Deus 
− Família 
− Igreja 
− Trabalho 

 
5. O bom administrador espera com alegria o dia do acerto. 

Devemos viver as nossas vidas colocando nos nossos cálculos o acerto na presença de 
Deus. Este acerto tem o conceito apocalíptico, porém ao mesmo tempo é um fato que 
ocorre repetidamente no cotidiano. O bom administrador recebe a seguinte bênção: 

 
(1) Maior serviço. 

Deus nos dá em abundância. 
Quando descobrimos que Deus nos dá mais do que damos, o tropeço dos dízimos e da 

obra será removida. 
 

(2) A oração atendida com rapidez. 
Deus ouve a oração do servo fiel. (I João 3:17~22) 

 
(3) Elogios de Deus. 

“Bem está servo bom e fiel.” (Mateus 25:21) é a voz de Deus que reconhece a nossa 
vida como uma vida significativa. 
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LIÇÃO 12 

 
 

EVANGELISMO NO FIM DOS TEMPOS 

 
 
 
 

“prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, 
repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino.”  
 (II Timóteo 4:2) 
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LIÇÃO 12 DESCRIÇÃO DA FIGURA 
 
1. O homem com sorriso ··················· A primeira condição para o evangelismo é ser uma 

pessoa atraente. 
− Está consciente do privilégio de ser filho de Deus. 
− Não existe o pecado que não fora confessado. 
− Tem a convicção de estar cheio de Espírito Santo. 
− Sabe como evangelizar. 

 
2. As 4 pessoas ······························· Não existe ninguém que não necessite da salvação. 
 
3. O quadro da mulher samaritana ··· O método utilizado por Jesus é o mais eficaz, que é o 

evangelismo pessoal. 
(1) Xícaras de café ························ falando no seu coração. 
(2) Ilustração da lição1 ················· falando no seu intelecto (cabeça). 
(3) Ilustração da lição2 ················· falando na sua consciência. 
(4) Ilustração da lição3 ················· falando no seu espírito. 
(5) Ilustração da lição4 ················· falando na sua vontade.  

 
4. Ilustração da lição 5 em diante ······ O objetivo do evangelismo é fazer discípulos.  
 
 
5. Cena do entardecer pela janela ····· Resta pouco tempo para o evangelismo. 
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LIÇÃO 12 EVANGELISMO NO FIM DOS TEMPOS 
 
INTRODUÇÃO 

Só existe uma forma para concretizar a Grande Comissão do Senhor: é o evangelismo 
pessoal através dos cristãos. 

Nos tempos da igreja primitiva houve uma expansão explosiva da igreja cristã. Isto 
ocorreu não somente pela atuação dos líderes tais como Paulo ou Pedro, mas foi o 
resultado de muitos cristãos que não têm seus nomes citados mas testemunharam sobre 
Jesus como o Salvador, nas suas vidas cotidianas ou nos lugares onde foram espalhados. 
Por este motivo, surgiram as igrejas em vários lugares no Império Romano e foram 
crescendo.  

 
Como resumo deste seminário, iremos aprender sobre o “Evangelismo pessoal através 

dos cristãos”. 
 

1. A primeira condição para o evangelismo é ser uma pessoa atraente. 
Se carregamos no nosso interior algum problema não solucionado, torna-se difícil 

ajudar outras pessoas. Assim como torna-se difícil transmitir a alguém uma experiência 
não vivida. 

O que chega no coração de uma pessoa e a força que faz movê-la é o amor. Uma pessoa 
recebe a salvação quando o evangelismo estiver arraigado no amor e não no objetivo 
próprio. Para isto, o cristão deve estar em plenas condições espirituais (isto não significa 
que o cristão deve estar totalmente livre de todos os problemas. Se for isto, como não 
existe aqui na terra alguém com estas condições, seria impossível a evangelização). 

 

− Está consciente do privilégio de ser filho de Deus (ref. Romanos 8:14~17). 
− Não existe o pecado que não fora confessado (Levítico 16:6~10,20,21, I João 1:8~10). 
− Tem a convicção de estar cheio de Espírito Santo (Efésios 6:18, I João 5:14,15). 
− Sabe como evangelizar (I Pedro 3:15). 

 
2. Não existe ninguém que não necessite da salvação. 

O que impede o evangelismo é a fé negativa. No nosso interior, inconscientemente 
trabalha o seguinte pensamento: 

− Aqueles que estão financeiramente bem não necessitam da salvação. 
− Aqueles que são bem sucedidos não necessitam da salvação. 
− Aqueles que são obstinados (teimosos) são difíceis de serem salvos. 
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− Aqueles em condições de pobreza estão tão ocupados com suas vidas que não podem 
se dar o luxo de ouvir a mensagem do Evangelho. 

 
E no fim fica com a profunda convicção de que “aquela pessoa jamais será salva”. 

Porém, não existe ninguém que não necessite da salvação. Deus está convidando a todas 
as pessoas. 

“Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos 
aliviarei.”  (Mateus 11:28)  

 
3. O método utilizado por Jesus é o mais eficaz, que é o evangelismo pessoal. 

No evangelho de João aparece trechos onde Jesus ensina a um indivíduo ou a um 
grupo de pessoas. O método que Jesus utilizou foi sempre estar do lado do ouvinte. O 
Paulo também adotou este método (I Coríntios 9:19~23). 

As pessoas tomam as suas decisões baseadas não em cima das razões dadas por outras 
pessoas, mas sim segundo às suas próprias razões. Vamos lembrar disto. 

− A conversa com o Nicodemos (3:1~21)——————————— “O Reino de Deus e 
nascer de novo”. 

− O diálogo com a mulher samaritana (4:1~42) ________________ “A água da vida”. 
− A mensagem após ter alimentado 5000 pessoas (6:22~71) —— “O pão da vida”. 
− A cura de um cego de nascença (9:1~4) _____________________ “A luz do mundo”. 

 
(1) Falando no seu coração. 

“Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: ‘Dá-me de beber.’” 
(João 4:7) 

 
A maneira como Jesus falou à mulher samaritana imediatamente deu-a uma boa 

impressão: 
− um homem judeu, 
− à mulher samaritana, 
− pediu água. 

As pessoas dão os seus ouvidos à uma pessoa que tem o coração aberto e que tem uma 
boa impressão. Devemos estar cientes de que a nossa própria personalidade se converte 
em mensagens. Devemos primeiro “falar ao coração”; só então poderemos avançar para o 
próximo passo. 

 
(2) Falando ao intelecto (cabeça). 
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“Respondeu-lhe Jesus: ‘Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede: 
Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.’” (João 4:10) 

 
O que a mulher samaritana queria era a água. Então Jesus começou a falar-lhe 

sobre a água viva. 
Para os japoneses que não possuem nenhuma formação bíblica, o Cristianismo é 

visto como mais uma das várias religiões existentes. Por isto, para evangelizar essas 
pessoas, é necessário mostrar que a Bíblia é o único livro, isto é, não existe um outro 
igual. 

 
Agora vamos utilizar a figura da lição1 (Encontro com a Bíblia) para evangelizar. 

Para os amigos ou membros da família que terminaram o passo (1) citado acima, 
vamos convidá-los dizendo que haverá um estudo bíblico simples que acaba em 4 
lições. 
− Deixa para eles escolherem o lugar e o horário. 
− Não forcem; só pense em obter uma chance para senti-los mais próximos. 
− Estar sempre atento nas suas reações, e segue adiante confirmando cada passo.  
− Nunca devem sentir pressionados.  

 
(3) Falando à consciência. 

“Disse-lhe Jesus: ‘Vai, chama o teu marido, e vem cá.’”  (João 4:16) 
 

Falar à consciência não significa condescender a pessoa, muito menos ferir o seu 
orgulho.  

Jesus, em toda a ocasião que falou com os pecadores, respeitou as suas 
personalidades tratando-os com toda a graça. 

Quando nós, cristãos, formos explicar sobre o pecado para os japoneses, teremos que 
tomar o máximo de cuidado pois eles não possuem muito conhecimento a respeito da 
Bíblia. E com isto poderá criar um conflito ou constrangimento desnecessário. 
− Como falar sobre a idolatria. 
− Como responder à pergunta: “o que acontece com as pessoas que morreram sem 

conhecer a Jesus?” 
 

Vamos utilizar a figura da lição2 (Encontro consigo próprio) e discutir sobre a 
aparência do homem. Compartilhe como se estivesse contando o seu testemunho, e não 
tomar uma posição de ensinar. Observe bem as suas reações, se eles estão abrindo o 
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coração ou se eles estão rejeitando, e vai avançando de passo a passo. Se eles 
começarem a falar sobre os seus problemas profundos, pode ver como um bom sinal. 

 
(4) Falando ao espírito. 

“Disse-lhe Jesus: ‘Eu o sou, eu que falo contigo.’”  (João 4:26) 
 

Neste trecho, Jesus fez uma auto-revelação, isto é, Ele fez uma declaração 
surpreendente, dizendo: “Eu sou o Messias”. Foi revelado aqui o que nem para os 
discípulos ainda foi revelado. Jesus respondeu ao pedido mais profundo desta mulher.  

 
Vamos utilizar a figura da lição3 (Encontro com Jesus Cristo) e discutir a 

necessidade do espírito. 
 
 

(5) Falando à vontade.  
“Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: Vinde, 
vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o 
Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele.” (João 4:28~30) 

 
Esta mulher tomou uma decisão, saiu dali e deixou Jesus. A expressão “deixando o 

seu cântaro” representa a sua atitude. 
 
Vamos utilizar a figura da lição4 (Encontro com a nova vida) e falar à vontade. 
O que é importante aqui é se o coração desta pessoa está preparado, isto é, se é 

chegado o tempo. Não deve esforçar para fazer nascer um bebê prematuro. O resultado 
está nas mãos de Deus. O importante é tomar os cuidados para poder manter-se um 
bom relacionamento. 

 
4. O objetivo do evangelismo é fazer discípulos. 

O objetivo da Grande Comissão era fazer discípulos. A mulher samaritana foi logo ser 
uma missionária às pessoas da cidade. Assim também o nosso objetivo seria de proteger 
e orientar os novos convertidos, fazendo-os discípulos. 

 
5. Resta pouco tempo para o evangelismo. 

“Não dizeis: Ainda há quatro meses até à ceifa? Eu vos digo: Erguei os vossos 
olhos, e vede os campos! Já estão brancos para a ceifa.”  (João 4:35)  
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Vamos erguer os olhos e olhar:  
− o Senhor da colheita. 
− o tempo da colheita. 
− o campo da colheita. 

 
 
 

 
 

 

  
 

 


