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Atualização da Pesquisa do Novo Testamento 15 de janeiro de 2018
Houve um período de cerca de 400 anos sem Deus acrescentando à Sua Bíblia. É chamado de
Período intertestamentário ou o tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Enquanto
a Bíblia está em silêncio durante esses anos, a história registra que é um período muito ativo. Os persas
foram o poder mais forte no final do Antigo Testamento. Alexandre, o Grande, que era um
Grego seguinte, tornou-se o líder da Grécia. Ele levou a Grécia a se tornar uma potência mundial
vieram os romanos que estavam no poder no momento em que o Novo Testamento começou. Vamos fazer uma
breve
revisão da história do povo de Deus desde o tempo do rei Salomão até o Novo Testamento:
1. O reino do norte durou de 930 a 722 aC, durante um período de 208 anos. O reino terminou
quando a Assíria levou o povo ao cativeiro e desapareceu de vista. O sul
O reino ou Judá durou de 930 a 597 aC, um período de 333 anos. Judá foi levado embora
em cativeiro quando capturado pela Babilônia.
2. Setenta anos depois, muitos judeus retornaram a Jerusalém, onde viviam sob o domínio
da Pérsia.
3. Os gregos e seus sucessores governaram Israel de 331 aC a 164 aC. A princípio os judeus
prosperou sob seu domínio. Isso mudou em 198 aC, quando um novo grupo de gregos assumiu o controle
da terra. Eles foram muito severos com os judeus, forçando-os a adorar seus deuses pagãos
e comer carne de porco.
4. O governo severo fez com que os judeus se revoltassem e eles tiveram sucesso em sua revolta, e por
pouco mais de cem anos eles se governaram independentemente de 166 a 63 aC. Foi durante
desta vez, dois grupos opostos diferentes se desenvolveram na Judéia ou em Israel. Estes foram os
Fariseus e saduceus, as pessoas que lutavam tantas vezes com Jesus. Os fariseus eram muito
legalista, enquanto os saduceus não acreditavam na vida após a morte e, portanto, não acreditavam
acredite no inferno. Esses grupos são frequentemente criticados por Jesus. Eles eram inimigos amargos e
enquanto os saduceus governavam, crucificaram 800 fariseus.
5. A influência grega na área fez com que o Antigo Testamento fosse traduzido do hebraico
para o grego. Isso foi feito por setenta estudiosos que trabalharam independentemente para garantir maior
precisão. É conhecida como Septuaginta, que significa setenta.
6. Essa briga entre os judeus permitiu que os romanos entrassem e facilmente
conquistar Israel. Esta foi a última vez para um Israel independente até depois da Segunda Guerra Mundial.
7. A data de nascimento de Jesus é pensada para ser 6 aC, e Sua morte foi provavelmente em 30 dC. Nós não
sabe com certeza as datas exatas em que viveu na terra.
8. Após a morte de Jesus, os judeus se revoltaram contra o domínio romano, resultando na morte de
muitos. Eles foram finalmente derrotados em 70 dC, e o templo e grande parte da cidade foram destruídos.
Os judeus restantes foram forçados a deixar Israel e foram espalhados por grande parte do
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terra. Eles não têm lugar para oferecer sacrifícios há quase dois mil anos, porque eles
devem sacrificar-se apenas no templo que ainda não foi reconstruído.
Os romanos governavam grande parte do mundo conhecido, com exceção da África Austral e
Ásia Oriental. Eles aplicaram leis que proporcionavam estabilidade à área. Eles incentivaram o uso
da língua grega, que é uma ótima língua para comunicar a Bíblia. Grego, por
Por exemplo, tem várias palavras que significam amor. Eles têm uma palavra para amor marido-mulher, outra
palavra para amor fraternal e outra palavra para amor paternal. Eles tinham um excelente sistema de
estradas que permitiram que o cristianismo se espalhasse rapidamente por todo o império. Em outras palavras
Deus providenciou que este fosse o momento correto para Jesus nascer e que o Evangelho fosse
gravados com precisão e para o cristianismo se espalhar rapidamente. Por exemplo, quando o apóstolo
Paulo chegou à Itália e encontrou cristãos esperando por ele.
O Novo Testamento relata a vida de Jesus Cristo aqui na Terra. Nós aprendemos com Ele que
existe apenas uma maneira de chegarmos ao céu, colocando toda a nossa fé e confiança em Jesus
e permitir que Deus, o Espírito Santo, domine nossas vidas. Devemos nos arrepender de nossos pecados e seguir
Ele em obediência. Grande parte do Novo Testamento contém instruções sobre como devemos viver

como cristãos. Há uma previsão sobre o futuro; que Jesus retornará para julgar todas as pessoas.
Visão Geral dos Evangelhos
Existem quatro livros na Bíblia que são chamados de evangelhos; Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles
são nomeados após os autores humanos e contam sobre a vida de Jesus sob diferentes pontos de vista. Mateus
escreveu
sua versão aos judeus para provar que Jesus é o Messias, o rei eterno. Marcos escreveu aos cristãos em
Roma para apresentar a pessoa, obra e ensinamentos de Jesus. Lucas não era judeu e escreveu aos gentios.
Seu propósito era apresentar Jesus como o humano perfeito e o perfeito Salvador. João escreveu seu evangelho a
novos
Cristãos e não-cristãos. Seu propósito era provar conclusivamente que Jesus é o Filho de Deus e que todos
Quem crer nele terá vida eterna.
Três dos Evangelhos são chamados de Evangelhos Sinópticos. Sinóptico vem de uma palavra grega que significa
junto ou
comum. Esses livros são Mateus, Marcos e Lucas, e relatam muitas histórias comuns. O livro de
João tem muito material que só é encontrado em João. Foi dito que, se todos os livros da Bíblia fossem perdidos,
exceto João e romanos, o cristianismo poderia sobreviver.
Examinaremos partes dos quatro evangelhos, incluindo Mateus 5-7, que é o Sermão do Evangelho.
Mount. Veremos algumas semelhanças entre os evangelhos sinóticos e o Evangelho de João, que
é bem diferente dos outros evangelhos. Por exemplo, João não tem parábolas e, dos sete milagres
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relatado em João, cinco não estão nos outros evangelhos. O Evangelho de João é fortemente teológico e trata
com a natureza da pessoa de Jesus e com o significado da fé nEle.
Mateus
Matthew era um cobrador de impostos que era uma ocupação desprezada. Os coletores de impostos viviam com o
dinheiro que podiam
forçar a saída do povo. Ele se tornar um dos discípulos de Jesus prova que qualquer um pode se tornar um
Cristão e ser usado por Deus para o Seu trabalho no reino.
1. Mateus 1: 1-17 nos dá a genealogia de Jesus. O versículo 1 nos lembra que Ele é um descendente de ambos
Abraão e o rei Davi. Isso é importante porque cumpre promessas anteriores de Deus.
A. Lembre-se de Gênesis 12: 3, onde Deus promete a Abraão que todos os povos serão abençoados por meio de Sua
descendentes. Essa bênção deve ser entregue através de Jesus. Mais tarde, em 2 Samuel 7: 11-13, Deus prometeu a
Davi
que seu trono será estabelecido para sempre. O rei Jesus é descendente de Davi e Jesus é o rei eterno.
O Salmo 132: 11 e Jeremias 23: 5 lembraram o povo dessa promessa de Deus.
B. As mulheres geralmente não são mencionadas nas genealogias, mas aqui em Mateus lemos sobre cinco mulheres
que
Lembre-nos de que Deus costuma fazer o inesperado.
Eu. Mateus, no versículo 3, lembra-nos Tamar e a feia história que envolve Judá (Gênesis 38: 1-30).
Lembre-se, Jesus é um descendente da tribo de Judá.
ii. O versículo 5 fala sobre Raabe que era prostituta.
iii. Rute também é mencionada no versículo 5 como um ancestral de Jesus. Lembre-se que ela era de Moabe, um dos
israelenses
inimigos. Veja Deuteronômio 23: 3-5 para ler como Deus colocou o povo desta nação sob uma maldição especial.
iv. Mateus, no versículo 6, nos diz que Bate-Seba, a esposa de Urias, está na linhagem de Jesus. Lembre-se que ela
era o parceiro do rei Davi em adultério e assassinato.
v. A última dama que Mateus menciona é Maria, a mãe de Jesus. Jesus foi prometido em Gênesis 3:15.
2. Em seguida, leia o capítulo 1: 18-23 para ver o nascimento de Jesus predito. Mary, a mãe dele está grávida e ela é
uma
virgem. Isso cumpre a profecia do Antigo Testamento de Isaías 7:14.
R. O nascimento virginal é um nascimento sobrenatural. Jesus tem o Espírito Santo como seu pai e Maria, um
humano, como Seu
mãe. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. Ele foi capaz de nunca pecar porque era Deus e foi capaz de
satisfazer a Deus para satisfazer a ira de Deus porque Ele era humano.
3. O capítulo 2 é uma história encontrada apenas em Mateus e é a história dos sábios. Muitas pessoas como os sábios

os homens procuram adorar a Jesus, mas outros, como o rei Herodes, o odeiam e procuram destruí-lo. Deus
protegido
Jesus avisando José e eles fugiram para o Egito por segurança.
4. O trabalho de João Batista é um cumprimento da profecia do Antigo Testamento (ver Isaías 40: 1-5 e Malaquias
4: 56) Sua missão era anunciar a vinda do Messias; preparar como Mateus 3: 1-3 diz o mundo para
a chegada de seu salvador.
R. O batismo de João Batista não era o mesmo que praticamos os cristãos. Lembre-se do propósito
João Batista deveria anunciar a vinda de Jesus e a nova aliança. O batismo de João
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preparou o povo para a vinda de Cristo. O batismo de Jesus identificou Jesus com os judeus e
proclamou que Ele veio para tomar o lugar do pecador sob o julgamento de Deus. Nosso batismo nos identifica
como
Cristãos.
5. O capítulo quatro relata uma história encontrada em todos os Evangelhos Sinópticos. Mateus 4: 1-11 registra que
Jesus foi levado
no deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou quarenta dias. Depois disso, ele foi testado. A primeira coisa que Satanás
O tentava com comida, pois devia estar com fome. Jesus resistiu a todas as tentações e não pecou. Isto é
não é pecado a ser testado; ser tentado. É apenas um pecado quando você cede à tentação e comete um pecado.
Jesus disse não a todas as tentações de Satanás e permaneceu sem pecado.
6. Jesus inicia seu ministério público depois que João Batista é preso. Mateus 4:17 relata Sua
mensagem era um chamado ao arrependimento, que é a mesma mensagem que João Batista pregou. Ele também
começou a selecionar Seus primeiros discípulos. O versículo 18 relata que chamou Simão Pedro e André, dois
pescadores. O versículo 19 relata por que Ele os chamou; Jesus os chamou para segui-Lo e Ele faria
aqueles pescadores de homens, significando que deviam ajudar a capturar pessoas no reino de Deus; evangelizar.
7. Os capítulos 5-7 contêm o que é conhecido como O Sermão da Montanha. Lemos que Jesus subiu a um
montanha com uma grande multidão e Ele se sentou e pregou um sermão perfeito. Isto é muito importante
ensino e deve ser ensinado a todas as igrejas.
A. Leia o capítulo 5: 2-12. Estes são chamados de bem-aventuranças, o que significa bênçãos; Leia e discuta
cada um desses.
Eu. O versículo 3 nos diz que os pobres de espírito são abençoados. Isso significa que é uma bênção entender o seu
profunda pobreza espiritual diante de Deus, para que você possa ser abençoado por Deus.
ii. Lemos no versículo 4 que aqueles que choram são abençoados. O luto acabou com o pecado. Nós somos
consolados pela mensagem do evangelho que fala do perdão de nossos pecados.
iii. Somos abençoados no versículo 5, por sermos mansos. Outra palavra para manso seria gentil. Isso faz
não seja covarde, lembre-se de Números 12: 3 nos diz que Moisés era a pessoa mais humilde de
terra. Este versículo vem do Salmo 37:11 e significa aceitar o que Deus dá a cada um de nós e
aproveite o que Deus nos dá. Não devemos causar problemas lutando por mais.
iv. O versículo seis diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essas pessoas são
abençoado porque eles querem viver de uma maneira que agrade a Deus. Isso só é possível para a pessoa que
pertence a Jesus. Nosso desejo é ser justo como Jesus é; viver nossas vidas o mais livre possível do pecado.
v. O versículo 7 nos diz que os misericordiosos são abençoados. Isso ocorre porque misericórdia é o que recebemos
quando
são salvos. Esta é uma qualidade interior e somos abençoados quando estendemos a misericórdia a outros. Mateus
18: 21-35 é uma parábola sobre estender a misericórdia a outros. Vemos o princípio de que esperamos misericórdia
de Deus e de outras pessoas, por isso devemos dar misericórdia aos outros. Veja Mateus 6:12 para confirmação
disso.
Lembre-se de que perdão, misericórdia e reconciliação estão no coração do cristianismo.
vi. Bem-aventurados os puros de coração. Isso remonta ao Sl 24: 3-4. Somos abençoados porque os cristãos
temos corações puros e por isso somos trazidos para o reino.
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vii. O versículo 9 refere-se a ser abençoado quando somos pacificadores. Pode ser quando compartilhamos o
evangelho

isso permite que uma pessoa tenha paz com Deus. Também se refere a sermos abençoados quando trabalhamos
para a reconciliação entre as pessoas, especialmente os cristãos.
viii. O versículo 10 é difícil, mas somos abençoados quando somos perseguidos por causa da justiça.
Note que Jesus não promete saúde, riqueza e prosperidade. Os versículos 11 e 12 dizem que somos recompensados
por causa de nosso relacionamento com Cristo quando somos perseguidos por causa desse relacionamento. Nós
somos
abençoado porque somos identificados com Jesus em justiça. Podemos sofrer por causa de nossa
relacionamento com Jesus, mas o versículo 12 nos diz que valerá a pena porque seremos recompensados em
céu para sempre. Atualmente, milhões de cristãos estão sendo perseguidos em todo o mundo.
B. Os versículos 13-16 são os versos bem conhecidos de sal e luz. Somos sal quando ajudamos a preservar a terra de
caindo em maior escuridão. Somos luz quando espalhamos a luz do Evangelho a todos os povos. Nosso
testemunho é muito importante.
Eu. Como podemos perder a nossa salinidade? Perdemos quando deixamos de refletir a luz de Jesus ou, em outras
palavras, quando
nós não fazemos o que Jesus nos pede que façamos.
ii. Somos sal e luz quando obedecemos e O servimos fielmente. Somos leves quando compartilhamos o evangelho
com
outras.
C. Em Mateus 5:20, ele estabelece a regra para a salvação: “Pois eu vos digo, a menos que sua justiça exceda a
dos escribas e fariseus, você nunca entrará no reino dos céus. ”Não podemos fazer isso sozinhos
força. Jesus tem que nos dar Sua justiça. Veja Efésios 2: 8-9.
D. O restante do capítulo cinco dos versículos 21-25 ensina a viver em paz um com o outro. Aprendemos com
versículos
21 e 22 que a raiva no coração é pecado no coração. Cometemos assassinato em nossos corações quando desejamos
outra
pessoa morta. Vemos que essa raiva é tão séria que não devemos adorar quando não estamos em paz com
entre si. Lembre-se sempre de que ninguém jamais fez tanto para machucá-lo como seus pecados fizeram para
magoar a Deus. Se esperamos que Deus nos reconcilie e nos perdoe, devemos nos reconciliar e perdoar um ao outro.
O cristianismo tem tudo a ver com perdão.
8. O capítulo cinco nos disse os padrões de justiça, que são as regras pelas quais devemos viver. Agora no capítulo
seis
Jesus nos diz como esses padrões devem ser ao vivermos nossas vidas. Outra maneira de dizer isso é como os
cristãos
devem se comportar como chamamos de testemunho. Devemos mostrar Jesus ao mundo.
A. No capítulo 6: 1-6, Mateus nos diz que devemos fazer coisas boas em particular, como dar dinheiro à caridade
e orando. Ele assume que os cristãos darão à caridade e que oraremos, mas não devemos fazê-los
de tal maneira que as pessoas nos verão fazendo essas coisas boas e digam como somos boas. Nós não somos
políticos
buscando votos, em vez disso, estamos tentando agradar a Deus e não precisamos dizer aos outros o que estamos
fazendo. Deus
já sabe tudo o que fazemos. Lembre-se de que Deus deve receber toda a glória.
B. Ele nos diz uma boa maneira de orar. Não devemos dizer as mesmas coisas repetidamente. Jesus nos dá uma boa
modelo de uma maneira de orar no capítulo 6: 9-13. Embora seja bom orar da maneira que esses versículos nos
ensinam, também devemos
ore com outras palavras às vezes.
Eu. Não continue repetindo as palavras "Deus e Senhor" repetidamente.
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ii. Uma boa maneira de começar sua oração é agradecer a Deus por ser o tipo de Deus que ele é. Isso significa
repetir
algo sobre Suas características, como ser todo poderoso, ser santo, ser bom etc.
iii. Outra boa maneira de começar uma oração é começar usando escrituras como o Salmo 117, Salmo 146: 1-7,
Salmo 148: 1-7. Existem muitos bons louvores que você encontrará em toda a Bíblia.
C. O versículo 14 nos diz qual deve ser nossa atitude em relação ao perdão. Devemos sempre perdoar os que
procuram

perdão. Considere o quanto Deus te perdoou.
D. Os versículos 16-18 contêm uma lição sobre o jejum. Note que o versículo 16 diz quando você jejua e não
se. Isso significa que nós
devem jejuar. Na maioria das vezes, devemos jejuar em segredo. No entanto, há momentos em que sua igreja ou
um pequeno grupo deseja jejuar juntos, e está tudo bem.
E. Repetindo: O capítulo seis nos ensina que devemos fazer coisas boas, mas, sempre que possível, devemos fazer
eles secretamente. Não devemos fazê-los para construir uma boa reputação entre os homens. Não devemos fazê-los
para que
as pessoas dirão como somos bons. Devemos fazê-los porque estamos tentando obedecer e agradar a Deus. Quão
quanto você ora e quanto você doa deve ser um segredo entre você e Deus.
Eu. Enquanto não dizemos às pessoas que somos cristãos; vivemos nossas vidas de tal maneira que mostramos às
pessoas que
nós somos cristãos Quando as pessoas aprendem por nossas ações, nossas ações que somos cristãos e isso é bom.
F. Os versículos 19-21 falam sobre dinheiro e posses. Leia e comente sobre como não podemos receber dinheiro
conosco, mas podemos levar nossas boas obras conosco. Nossos professores da ATA são todos voluntários que
esperam até
céu por suas recompensas. Temos mais de 1.000 voluntários servindo nosso Senhor.
G. Os versículos 25-34 são bons conselhos sobre a futilidade de se preocupar - é melhor confiarmos em nosso Deus
soberano.
Veja Romanos 8:28.
9. O Capítulo 7 ensina sobre julgar os outros, sobre pedir a Deus coisas e uma lição sobre uma árvore e suas
fruta. Falaremos sobre julgar os outros quando chegarmos a Lucas, capítulo 6.
R. O versículo 12 realmente ensina muito bem sobre o que chamamos de “regra de ouro”. Outra maneira de declarar
essa regra é
dizer que devemos tratar outras pessoas da maneira que queremos ser tratadas por elas. Devemos fazer coisas boas
por
outras. Você gosta de compartilhar sua propriedade com outras pessoas?
B. Os versículos 21-23 são alguns dos versículos mais assustadores da Bíblia. Jesus está falando com todos os
cristãos,
especialmente pessoas como eu que ensinam a Bíblia. Nós devemos ter certeza de que realmente pertencemos a
Jesus. Nós devemos
lembre-se de que Deus usa todas as pessoas, incluindo os não-salvos, para Seus propósitos. O fato de você ser um
pastor ou
outro líder da igreja não significa que você está salvo.
C. Construa sua casa sobre uma rocha - leia os versículos 24-27. Quem é a pedra em que devemos construir todo o
nosso futuro? Jesus.
D. Versículos 28-29 Jesus ensinou como se tivesse autoridade que possuía porque era Deus.
10. O capítulo 8 começa a relatar uma série de milagres que Jesus realizou. Encerramos o capítulo sete por
relatando que Jesus tem toda a autoridade e aqui ele prova isso realizando vários milagres. Um dos
O propósito dos milagres é provar que Jesus é Deus. Outro motivo é mostrar compaixão por machucar as pessoas.
A. Os versículos 18-22 têm ensinamentos que muitos gostariam de esquecer ou ignorar. Tornar-se cristão não
significa
que uma pessoa pode esperar ser saudável, rica e próspera; antes, para muitos, há um custo a ser pago.
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11. O capítulo 9 lê os versículos 35-38. Trata-se de como muitas pessoas podem ser alcançadas com o
evangelho, mas os que desejam espalhar as boas novas são poucos. Somos chamados a orar aqui. Quando você ora
por
pessoas que são missionárias em todo o mundo, também pergunte a Deus se você deve ir. Você está disposto a ir?
12. Capítulo 10: 1-15, temos a primeira viagem missionária relatada aqui. Observe que os missionários eram os 12
discípulos e eles foram enviados apenas aos judeus. Ainda não era hora de os gentios serem alcançados.
A. Os versículos 1 e 8 são às vezes mal interpretados. Os discípulos, e somente os discípulos, receberam especial
atenção
poderes para curar. Hoje, alguns cristãos acham que eles também receberam esses poderes para curar, mas isso não é
verdade.

Nosso único poder é orar pelas pessoas e pedir a Deus que cure. Observe também que o versículo 8 diz que eles não
devem cobrar
dinheiro. Nunca devemos cobrar nada para orar e servir outras pessoas.
B. Versículos 16-23 Jesus ensina novamente que o evangelho da “saúde, riqueza e prosperidade” está errado. Veja
como Ele
promete perseguição a Seus seguidores enquanto eles O servem. Leia Atos 9:16 diz que o apóstolo Paulo vai
sofrer como ele serve a Jesus. Esta é outra lição para todos nós.
Eu. Esteja preparado para a perseguição, para que possa permanecer firme e continuar fiel a Deus e continuar a
faça o trabalho dele.
ii. Os versículos 19 a 20 nos lembram que Deus, o Espírito Santo, sempre estará lá para ajudá-lo. Veja também Atos
1: 8 onde
Jesus promete novamente o Espírito Santo para nos ajudar. Ele lhe dará forças para fazer o que Deus quiser.
C. O versículo 28 é um bom conselho. Nosso sofrimento nesta terra é de pouca importância. Em breve sairemos
desta vida
para trás para sempre. Os cristãos vivem a próxima vida que durará para sempre. Esta vida dura apenas por um curto
período de tempo.
D. Os versículos 32-33 sejam ousados em contar às pessoas sobre Jesus e dizer a todos que você é um seguidor de
Jesus.
13. Capítulo 11: 1-15 João Batista, que estava na prisão, tinha dúvidas sobre Jesus ser o Messias. este
mostra que às vezes todo mundo tem dúvidas. A melhor maneira de nos tranquilizar é orar e ler as
Bíblia. Para tranquilizar João, Jesus chama a atenção para os milagres que realiza que provam Seu ministério. Nota
versículo 11, que ensina que a menor pessoa no céu tem uma posição maior que a maior pessoa no céu
terra.
14. Capítulo 12: 1-21 A oposição aumenta contra Jesus porque os fariseus estão zangados porque Jesus
não obedeçam às regras que os fariseus acrescentaram às leis da Bíblia. A questão é sobre a manutenção adequada
do
Sábado. Os versículos 1-8 são sobre colher e comer no sábado. Então, no versículo 9-13, Jesus cura um homem
o sábado. O versículo 14 leva a que os fariseus planejem sua morte.
A. Mateus 12: 3-8 três pontos sobre o sábado:
Eu. O homem é mais importante do que obedecer a regras rígidas. Lucas 14: 5
ii. O sábado é feito para o homem; é um presente de Deus. Marcos 2:27
iii. Marcos 2:28 Jesus também ensinou que é o Senhor do sábado - Jesus anunciou que é divino. Em
Em outras palavras, Jesus é o chefe do sábado e ele faz as regras.
Um comentarista diz sobre o sábado que “deve ser vivido da maneira que mais honrar e
glorifique o Senhor Jesus Cristo. ”É apenas para os crentes. Devemos aproveitar o dia do Senhor; aproveite a
adoração
comunhão e família. Precisamos de um intervalo do nosso horário regular.
B. Os fariseus haviam acrescentado muitas regras à Bíblia que não eram apropriadas e tornavam a vida muito difícil.
Abaixo estão algumas de suas regras que se aplicam ao sábado. Essas eram regras legalistas que deveriam fazer
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parece que eles estavam seguindo a letra da lei, mas o que significava que eles poderiam evitar o espírito da lei.
Em outras palavras, eles externamente obedeceram à lei, mas por dentro estavam desobedecendo à lei. Veja o
seguinte
exemplos. Parte disso é ridículo e bobo.
“Os fariseus haviam acrescentado os regulamentos do homem à lei de Deus, reduzindo a observância correta do
sábado ao
formas mais terríveis de legalismo. Aqui estão alguns exemplos.
1. A lei dizia que o homem não deveria viajar no sábado (Êxodo 16:29). Justo! Mas o que
constitui viajar? Os fariseus perguntaram. Como resposta, eles desenvolveram o conceito de dia de sábado
viagem, cerca de trezentos metros. Um homem poderia andar tão longe no sábado, mas se ele fosse mais longe,
foi pecado. No entanto, se uma corda foi amarrada no final de uma rua, toda a rua tecnicamente se tornou uma
habitação
lugar, e nesse caso uma pessoa poderia ir trezentos metros além da corda. Ou se ele depositou alguma comida

em um determinado local na sexta-feira à noite, no dia seguinte ele poderia caminhar até ele para fazer sua
refeição (
estabelecer uma nova casa) e depois trezentos metros além disso. Suponho que se ele fosse esperto o suficiente,
um homem determinado poderia andar no meio da Palestina.
2. A lei proíbe o transporte de carga (Jeremias 17: 21-27). Mas o que era uma carga? Era uma peça de roupa um
carga? Os fariseus responderam que, se era usado como roupa, não era, mas se era levado, era. Então o caminho
obter uma jaqueta de um cômodo para outro era obviamente colocá-lo, caminhar até o segundo cômodo e tirá-lo.
3. A lei proibia o trabalho. A mesma lógica funcionou dessa maneira. Um homem está andando. Ele cospe. Isso é
trabalho?
Resposta: Depende do que aconteceu com o espeto. Se ele entra na terra e faz um sulco leve, então é
arar, que é trabalho. Se atingir uma rocha, nenhum trabalho será feito. Sob esse sistema, ser um judeu devoto
parecia
depende em parte de onde cuspir aos sábados.
15. Jesus nos dá mais idéias sobre como devemos aplicar os ensinamentos da Bíblia sobre o sábado. Nós
certamente devem comer e fazer atos de misericórdia. Jesus diz que é sobre a atitude do coração das pessoas e não
sobre
aparência externa. Com os fariseus, era tudo sobre o show externo. Jesus expôs o seu falso
religião e os deixou muito zangados com ele.
A. Por que celebramos o sábado no domingo, e não no sábado?
Eu. Jesus ressuscitou da sepultura no domingo.
ii. Atos 20: 7 indica que a igreja primitiva se reuniu no primeiro dia da semana.
iii. A igreja primitiva teve muitas dificuldades com os convertidos judeus tentando tornar o cristianismo parte do
judaísmo.
Muitos desses convertidos pensaram que os cristãos precisavam manter as leis judaicas do Antigo Testamento. isso
foi
importante para todos entenderem que o cristianismo era diferente; a antiga aliança havia passado e havia
uma nova aliança. A adoração em um dia diferente ajudou nisso. A igreja primitiva escolheu dias diferentes dos
Os judeus jejuam a cada semana para enfatizar que o cristianismo é diferente.
16. Matt. 12: 22-32 fala sobre o pecado imperdoável. O versículo 24 é um esforço dos fariseus para desacreditar
Jesus.
Eles disseram que foi pelo poder de Satanás que Ele realizou milagres. O versículo 31 menciona o pecado
imperdoável
que é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é esse pecado? Resposta - O Espírito Santo é quem ilumina
sermos capazes de aceitar o evangelho. O pecado imperdoável é quando uma pessoa rejeita o Espírito Santo e Deus
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permite que seu coração se endureça na rejeição de Jesus. A pessoa que comete esse pecado não se preocupa
então, se você está preocupado, é um sinal de que você não cometeu esse pecado.
17. O capítulo 13 é uma série de parábolas. Uma parábola é uma história que tem um significado. A verdadeira
compreensão de um
parábola requer um relacionamento correto com Jesus. Para entendermos uma parábola, procure uma idéia
central. Ler
13: 1-9 a parábola do semeador. Veja o versículo 18-23 para ver a explicação de Jesus. A semente sobre a qual fala
é o evangelho e o solo é o coração humano. São descritos três tipos de corações que ouvem o evangelho e
no fim, eles rejeitam Jesus. O último coração ouve o evangelho e se converte para se tornar cristão. Nós
aprender:
A. Nem todas as pessoas que ouvem o evangelho se tornam cristãs. Você deve ter um coração aberto para se tornar
um
Cristão.
B. Mostramos que somos cristãos exibindo frutos, o que significa que faremos boas obras e começaremos a
viver da maneira que Jesus quer.
C. Vejamos as próximas parábolas versículos 44-46. A idéia nesta parábola é que esses homens achem o valor da
o reino dos céus vale tanto que eles sacrificam qualquer coisa para obter o reino dos céus
D. A próxima parábola que é a parábola da rede é encontrada em 13: 47-50. Esta é a segunda vez no capítulo 13

que Jesus ensina a mesma lição. Veja a parábola sobre a queima das ervas daninhas encontrada nos versículos 2430.
Jesus está nos ensinando uma lição sobre como, embora muitos não-cristãos estejam na igreja, no fim dos tempos
Os cristãos serão separados dos não-cristãos. Esses não-cristãos serão enviados para o inferno. Ver Mateus 25:46
e Marcos 9:43 e 48 e Lucas 16:26.
Eu. Devemos entender que o céu e o inferno são permanentes. Muitas pessoas e muitos cultos acreditam que
eles não precisam temer ir para o inferno porque não é real e, se é real, não é tão ruim e não é
permanente. Os não-cristãos dizem que não sabiam de nada antes de nascerem e não sabiam
qualquer coisa depois que eles morrem. Eles estão apenas se enganando e depois que morrem e é tarde demais
experimente a verdade da Bíblia: que o inferno é pior do que podemos imaginar e é permanente.
18. O capítulo 14 conta como Jesus alimenta os 5.000 nos versículos 13-21. A história conta como Jesus tem
compaixão de
as pessoas famintas e como Ele é capaz de suprir nossas necessidades.
19. No capítulo 16, vemos nos versículos 21-23 que Jesus começa a preparar Seus discípulos para a Sua morte
vindoura. Nota
A resposta de Pedro e depois o que Jesus diz ao comentário de Pedro. A morte de Jesus na cruz foi de Deus
plano perfeito para derrotar Satanás e nos redimir. Opor-se a isso seria opor-se a Deus. Lembre-se de que Deus é
sempre no controle.
20. Capítulo 16, versículos 24-25, novamente vemos a ideia de que devemos estar preparados para sofrer e pagar um
grande preço a
siga a Jesus. Como diz a parábola que estudamos no capítulo 13: 44-46, devemos estar prontos para sacrificar tudo
por
a causa do reino. Leia a seguinte história verdadeira que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. este
A história é sobre uma ex-garota muçulmana de dezessete anos de idade que foi assassinada porque se tornou
cristã. At
primeiro, sua família tentou convencê-la a voltar ao islamismo, depois a torturaram e ela fugiu. Ela era
ficar com a família quando ela foi morta, provavelmente por membros da família. Essa garota entendeu que muitas
vezes existe uma
preço a pagar por seguir Jesus, e ela pagou de bom grado.
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21. O capítulo 17: 1-8 relata o que chamamos de transfiguração de Jesus. Isso também foi relatado em Marcos e
Lucas,
e referido em 2 Pedro 1: 16-18. A transfiguração foi uma revelação da divindade de Jesus. A transformação em
a aparição de Jesus foi uma transição momentânea ou uma mudança temporária da ocultação de Sua glória divina
que marcou Seus dias na terra para a manifestação ou demonstração de Sua glória que será revelada quando Ele
retorna. Deus na transfiguração está confirmando quem é Jesus; Ele é deus
22. Mateus 18: 15-17 é um ensinamento importante sobre como os cristãos devem fazer as pazes se
um peca contra outro cristão ou simplesmente discorda de outro.
A. A primeira coisa que devemos fazer de acordo com o versículo 15 é que você e o outro cristão se encontrem em
particular e
tente resolver sua disputa em particular.
B. O próximo passo, se você não concordar, de acordo com o versículo 16, levar um ou dois irmãos com você para
tentar ver
se eles não puderem ajudá-lo a chegar a um acordo entre si.
C. O terceiro passo de acordo com o versículo 17 é levar o problema para a igreja, que geralmente significa os
presbíteros.
Se a pessoa ofensiva se recusar a seguir fazer as pazes, ela deve ser colocada fora da igreja.
D. Dizem aos cristãos, em 1 Coríntios 6: 6-7, que nunca devemos processar um companheiro cristão nos tribunais
civis.
E. É muito importante que as disputas entre cristãos sejam resolvidas e que o problema não seja ignorado.
Freqüentemente, se o problema não é resolvido quando começa, mais tarde causa sérios problemas para toda a
igreja.
23. O capítulo 19: 3-9 ensina sobre casamento e divórcio. Sabemos em Gênesis 2:24 que aos olhos de Deus, nós

tornar-se uma pessoa quando nos casarmos e devemos permanecer uma pessoa. Jesus cita este versículo para
mostrar
Sua antipatia pelo divórcio. Ele diz que Moisés só permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do povo.
Agora Jesus diz que se seu cônjuge comete o pecado de adultério, você é livre para se divorciar e se casar
novamente.
No entanto, você pode ficar casado. 1 Coríntios 7:15 também permite que uma pessoa se divorcie e se case
novamente se for abandonada
por sua esposa incrédula. Isso é muito específico. Todos os outros divórcios são proibidos, embora alguns se sintam
divorciados
é permitido por abuso. O divórcio afeta muitas pessoas inocentes, especialmente crianças. Devemos lidar com
ternura
pessoas afetadas pelo divórcio. Sempre há muita dor no divórcio. Nós, a igreja, devemos buscar amor por
aqueles envolvidos em um divórcio.
Agora devemos examinar outros ensinamentos de outros evangelhos. Não estamos ensinando apenas no livro de
Marcos
porque não temos tempo para cobrir os evangelhos com mais detalhes. Mark é um livro muito importante e você
precisa
estudá-lo em detalhes.
Alguns ensinamentos de Lucas.
Lucas nos dá mais informações sobre o início da vida de Jesus. Lucas não era judeu e ele era médico
médico. Ele também foi o autor humano do livro de Atos. Ele nos dá uma imagem muito boa do céu e do inferno.
Ele ensina muito sobre oração. Não temos tempo suficiente para olhar o livro inteiro, então apenas olharemos para
alguns dos ensinamentos de Lucas que são diferentes dos outros evangelhos.
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1. Lucas 1: 26-56 relata sobre Maria, ela era uma pessoa especial, mas ela não é um deus, como algumas igrejas
ensinam. Ela
era uma pecadora como todos somos, e ela também precisava de salvação. Não ore a ela porque ela não tem nenhum
poder.
2. Lucas 2: 8-20 Os anjos trouxeram relatos de nascimento de Jesus para os mais baixos da classe baixa de sua
sociedade - a
pastores. Jesus veio ministrar a todos os tipos de pessoas; especialmente os mais pobres.
3. Lucas 4: 16-30 Jesus começa Seu ministério depois de ter sido tentado no deserto. Ele começa ensinando na
sinagoga em sua cidade natal, Nazaré. Isso mostra a importância do culto público, porque vemos Jesus
adorando publicamente. Hebreus 10:25 nos diz para adorarmos juntos.
A. Nos versículos 16-21, Jesus está ensinando lendo as escrituras para o povo. Ele cita uma passagem de Isaías
que é uma profecia sobre o Messias vindouro. Ele anuncia que Ele, Jesus, é o cumprimento desta
profecia. Em outras palavras, Jesus diz que Ele é o Messias.
B. Ele (versículos 25 e 26) conta a história de Elias e como ele foi a um povo estrangeiro em Zarefate para
ministro da viúva.
C. Jesus (versículo 27) conta como o estrangeiro Naamã foi curado. A mensagem para os judeus, em ambos os
exemplos acima, era que Deus não era apenas para os judeus. Deus é para todos os povos da terra.
D. Os versículos 28 e 29 dizem que essas três declarações de Jesus enfureceram os judeus. Primeiro eles estavam
com raiva
porque Jesus fez a afirmação de ser Deus. Então eles ficaram ainda mais irritados porque Ele disse que Deus era
para todos
pessoas na terra e não apenas os judeus. É difícil entender por que os judeus estavam com ciúmes por causa disso;
afinal Deus e o céu são grandes o suficiente para todos.
E. Os judeus queriam matar Jesus, mas lemos no versículo 30 que Jesus simplesmente se afastou de seus
agressores. isto
ainda não era o momento correto para Ele morrer. Ele mostra aqui que ele está no comando e não os judeus. Nós
devemos
lembre-se de que Jesus foi à cruz porque nos ama e foi de bom grado. Nenhuma pessoa ou pessoas
a terra poderia jamais O forçar a ir à cruz.

4. Lucas 5 começa dizendo como Jesus chamou alguns de seus discípulos. Vemos que Ele escolheu pessoas comuns
como
como pescadores.
A. Os versículos 27-32 relatam que Jesus até chamou um cobrador de impostos para ser um discípulo. Levi, o
cobrador de impostos, que é
outro nome para Mateus, ele até alimentou Jesus e outros cobradores de impostos em sua casa. Lemos a reação de
os inimigos de Jesus, os fariseus. Eles condenaram Jesus porque Ele se associou a estes e outros
pecadores.
Eu. Os versículos 31 e 32 nos ensinam uma lição de evangelização. Devemos passar tempo com os pecadores para
evangelizá-los.
Muitos cristãos querem apenas passar tempo com seus amigos cristãos. Devemos estar dispostos a investir nossas
vidas em
pessoas não salvas, assim como Jesus fez.
B. Os versículos 33-39 nos dizem algumas coisas.
Eu. Enquanto não estamos especificamente ordenados a jejuar, Jesus assume no versículo 35 que os cristãos jejuarão
depois que Ele for
se foi, mas enquanto Ele está com seus discípulos, eles não jejuam. Afinal, o jejum não está normalmente associado
a
tempos de alegria, mas com tempos de tristeza. Seus discípulos são alegres enquanto Jesus estiver com eles.
ii. A razão cristã do jejum é diferente do Antigo Testamento. Jesus usa o exemplo do vinho
pele para ensinar uma lição sobre a alegria associada à nova aliança; a nova maneira de jejuar e servir
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Jesus. A antiga aliança que é legalista não era boa, enquanto a nova aliança com Jesus é boa. Nós não
deseja misturar a nova aliança da graça com a antiga aliança da lei e das obras.
iii. O versículo 39 está dizendo que os fariseus e seus seguidores não aceitariam a nova aliança da graça
que promete vida eterna. Eles queriam manter a antiga aliança da lei que não salvaria ninguém.
As pessoas muitas vezes querem ficar com as velhas formas de fazer as coisas, mesmo quando lhes são mostradas
maneiras novas e melhores
de fazer coisas. Sempre devemos estar abertos a aprender novos caminhos da Bíblia enquanto estudamos.
5. Lucas 6: 37-38 e 41-42 também Mateus 7: 1 falam sobre julgar e geralmente são mal compreendidos. Isso
também faz parte de
o Sermão da Montanha. Há momentos em que devemos julgar. Por exemplo, devemos usar nossas Bíblias para
julgar
se o pregador está ou não pregando a verdade. Julgar é algo que todos devemos fazer.
R. Dizem-nos que não somos pessoas que tentam continuamente encontrar falhas em outras pessoas, especialmente
em nossos
líderes da igreja. Não queremos ser causadores de problemas; não devemos ser fofoqueiros. Veja os versículos 4142 de
entenda esta passagem. A idéia é que todos nós temos muitas coisas pelas quais podemos ser julgados porque todos
pecamos.
Primeiro, devemos ter certeza de que não somos nós mesmos culpados e depois devemos julgar com a atitude
correta. Nós
não deve julgar rápida e severamente. Devemos julgar como nós mesmos queremos ser julgados.
6. Lucas 6: 39-40 é uma parábola que ilustra o problema na igreja que estamos tentando ajudar a resolver. É o
razão para os africanos ensinarem aos africanos o ensino da Bíblia. Devemos ter líderes da igreja educados pela
Bíblia para ensinar
seu povo e para ajudar a igreja a aprender a verdade sobre Deus.
A. O primeiro problema que vemos no versículo 39 é que temos líderes de igreja que não foram treinados no
Bíblia tentando ensinar os membros da igreja sobre as coisas de Deus. Este é um exemplo de cego liderando o
cego.
B. O segundo problema está expresso no versículo 40. O objetivo da igreja em pregar e ensinar é, obviamente,
honrar a Deus que uma pessoa faz quando aprende mais sobre seu Deus. Se um pastor é bem ensinado na Bíblia,
então ele pode ensinar bem seu povo e ajudar a elevá-lo. Como o líder da igreja é elevado através de sua própria

Educação bíblica; para que ele também ajude a criar seu povo, compartilhando o que aprende ao ensinar. Este é o
objetivo de
“Africanos ensinando africanos”; ver a igreja elevada e ver a luz de Jesus tomar conta aqui na África.
C. Ensinar as pessoas as lições da Bíblia é muito importante. Jesus passou três anos enquanto estava vivo em
terra e então Atos 1: 1-3 nos diz que ele passou 40 dias ensinando Seus discípulos. É muito importante que nós não
Ensine até que tenhamos aprendido as lições da Bíblia. 2 Timóteo 2:15 diz aos professores que eles devem
entenda a Bíblia e ensine as verdades da Bíblia corretamente.
6. Não foi surpresa quando Jesus foi crucificado. Jesus muitas vezes previu sua morte e vemos isso mencionado
duas vezes no capítulo 9: 21-27 e 43-45. Isso nos ensina que Deus tem controle total de todos os eventos.
7. Lucas 15 tem três parábolas, com um tema comum, para nós. Vemos que Deus realmente se importa com os
perdidos, pois estes
as parábolas nos ensinam que mesmo uma pessoa perdida é importante para Deus. Os versículos 8-10 ensinam que,
assim como uma pessoa
procura cuidadosamente por uma moeda perdida, assim como Deus busca pelo menos um de Seu povo que está
perdido.
A. Lucas 15: 11-32. Essa história é chamada de história do filho pródigo e é ensinada e pregada com muita
frequência em
igrejas. Existem realmente duas lições diferentes nesses versículos, embora as histórias estejam conectadas.
B. Lucas 15: 11-24 é uma história que também ensina sobre a importância de até um pecador perdido ser
encontrado.
Resumidamente, lemos que o único filho está perdido e se afasta do pai onde sofre. Ele vem ao seu
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sente e retorna ao pai, que está tão feliz que ele tem uma grande festa comemorando o retorno do filho.
Esta história nos ensina que Deus é tão feliz quando o pecador que se afastou dEle retorna e
se arrepende e é salvo.
C. Uma segunda história, versículos 25-32, nos ensina sobre o segundo filho que não se admirou e teve
ficou com o pai. Esse filho ficou zangado com a maneira como seu pai ficou tão feliz com o retorno de seu outro
filho. Este segundo filho é quem está perdido, mas não percebe que está perdido. Ele acha que está certo com
Deus, mas ele não está e está com problemas de nunca perceber que está perdido. É como os fariseus que Jesus
brigou com. Eles pensaram que eram perfeitos e todo mundo estava errado. Você deve saber que é um
pecador para ser salvo. É difícil alcançar uma pessoa que é assim com o evangelho.
8. Lucas 16: 19-31 é uma história que nos ensina muito sobre o céu e o inferno, e também uma lição sobre como
recompensas aqui na terra ou no céu. Vemos que o homem rico desfrutou de sua vida na terra e nunca
faça as pazes com Deus. Então, depois de sua morte, ele é enviado para um lugar de tormento. O pobre homem
pertencia a Deus e
então depois que ele morreu, o versículo 22 nos diz que um anjo o transportou para o seio de Abraão, o que é muito
bom
Lugar, colocar. Vemos algumas lições importantes aqui.
A. Céu e inferno são lugares reais. O céu é maravilhoso e o inferno é um lugar terrível de tormento.
B. O tormento do inferno aumentará porque as pessoas no inferno estarão cientes das pessoas no céu e
eles saberão que também poderiam estar no céu (versículo 23).
C. Não viva por recompensas terrenas porque elas são apenas temporárias (versículo 25).
Eu. O céu é um lugar maravilhoso (versículo 25).
D. O versículo 26 nos diz que uma pessoa permanecerá permanentemente no local para o qual foi enviada. Não há
passagem entre
inferno e céu ou entre céu e inferno. Não há segunda chance.
E. O versículo 31 nos diz que as Escrituras são suficientes para levar uma pessoa à salvação. Os perdidos até
ignoram
o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos.
F. Esta história ilustra para nós que nosso status na vida na Terra não é tão importante quanto nossa posição após a
morte.
Não há nada errado em ser rico enquanto vivemos na Terra, desde que tenhamos um relacionamento correto com
Jesus.
e percebemos nossa responsabilidade de compartilhar nossas riquezas.

G. Há consolo para o cristão que vive em uma pobreza terrível. A vida na terra é apenas por um tempo muito curto.
Você será ricamente recompensado no céu por toda a eternidade. Há um anjo esperando para levá-lo ao céu (Lucas
16:22). Devemos ser fiéis em todas as circunstâncias.
H. Aprendemos que as pessoas vão para um lugar de sofrimento após a morte ou para estar com Deus em um bom
lugar. Lá
não demora e eles vão imediatamente. 2 Coríntios 5: 6 e Hebreus confirmam isso.
9. Lucas 18: 1-8 conta uma parábola que ensina sobre o valor da persistência. A viúva não aceitaria o
decisão injusta do juiz. Ela continuou retornando a ele até que ele lhe desse justiça. Devemos persistir em oração
mesmo por anos, se necessário. Não desanime e pare de orar por algo bom. Você pode ter que
ore por décadas antes que Deus atenda seu pedido, e Ele nunca poderá lhe dar o que você deseja.
Eu. Um exemplo de oração persistente é que minha esposa e eu oramos persistentemente pela salvação de três filhos
dos nossos que não são cristãos. Estamos orando há mais de trinta e cinco anos e continuamos orando.
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10. Lucas 22: 14-23 enquanto estava no Cenáculo, durante a refeição da Páscoa, Jesus instituiu a ceia do Senhor ou
Sagrada Comunhão que Ele lhes disse para fazer em memória Dele. Vamos estudar isso longamente quando
estude o livro de 1 Coríntios.
11. Ao estudarmos as horas finais de Jesus, percebemos que Ele estava extremamente sozinho e estava terrivelmente
ciente do sofrimento horrível que ele teria que suportar.
A. Todos os seus discípulos O decepcionaram. Vemos isso muito claramente no jardim do Getsêmani, quando em
Marcos 14: 3242 Ele pediu a seus discípulos que vigiassem enquanto orava, mas lemos que eles adormeceram mesmo depois que
ele acordou.
eles e novamente pediram que vigiassem.
B. Em Lucas 22:42, lemos onde Jesus pede que, se possível, Deus tome o cálice da ira de Deus.
longe. Jesus entendeu que esse cálice de ira era um castigo terrível. Ele sabia exatamente o quão ruim Sua
sofrimento seria. Mesmo sabendo disso, Jesus disse a Deus que estava disposto a ir à cruz e fazer a vontade de Deus.
Deus. Cada cristão também deve estar disposto a fazer o que Deus quer, independentemente dos problemas que ele
enfrenta.
C. Lucas registra em Lucas 22:44 que Jesus estava com tanta agonia e orou com tanta sinceridade que seu suor caiu
no chão.
chão como gotas de sangue. Os médicos nos dizem que isso indica que Jesus estava sob estresse extremo.
D. Sabemos dessa história que Jesus nos ama o suficiente para sofrer por nós.
12. Lucas 23 conta como Jesus foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, embora Pilatos soubesse que Jesus era
inocente. O capítulo também nos fala sobre a crucificação de Jesus.
R. Lucas 23: 39-42 é uma história bem conhecida que nos ensina algumas coisas importantes.
Eu. Não precisamos ser batizados para sermos salvos. O criminoso que foi salvo não foi batizado e ele está
céu.
ii. Não precisamos fazer nenhum trabalho para ser salvo. Tudo o que esse criminoso fez foi acreditar que Jesus é
Deus e confiar
Ele por sua salvação e admita que ele era culpado de pecado e pede que Jesus o perdoe. É o mesmo conosco;
nós não trabalhamos para ser salvos. Em vez disso, fazemos exatamente como o criminoso na cruz. Acreditamos que
Jesus é Deus, nós
peça a Ele que nos salve de nossos pecados, e nos arrependemos e somos salvos.
B. Lucas 23:46 nos diz que Jesus estava morto. O versículo 53 nos diz que eles enterraram o Jesus morto.
13. Lucas 24: 1-6 nos ensina que, depois de três dias, Jesus não estava mais morto e vencera a morte. este
é chamado a ressurreição de Jesus.
A morte de Jesus na cruz foi onde Jesus foi punido pelos pecados de todo cristão. Na cruz Ele
sofreu mais do que qualquer outra pessoa sofreu. Ele morreu na cruz de bom grado por todos os cristãos. Estava no
cruze que Jesus derrotou Satanás. A morte de Jesus na cruz é a razão pela qual os cristãos não precisam ser
punido no inferno por seus pecados. Isso ocorre porque Deus aceitou o castigo de Jesus sem pecado como
pagamento por
nossos pecados. Todas as pessoas que morrem sem serem cristãos vão para o inferno para pagar por seus próprios
pecados.
A ressurreição de Jesus é uma prova do fato de que Jesus venceu a morte quando estava na cruz. o

A ressurreição de Jesus prova que todo cristão venceu a morte espiritual e, em vez disso, irá para o céu
do inferno.
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Visão geral de John
Um livro muito importante da Bíblia, que foi escrito pelo apóstolo João. Apóstolo é uma pessoa chamada por
Deus ser apóstolo; uma pessoa que realmente viu Jesus. Romanos 1: 1 nos diz que Paulo foi chamado por Deus para
ser
um apóstolo. Não há apóstolos vivendo hoje. O livro de João apresenta claramente Jesus como Deus. Aprendemos
muito
sobre Jesus e que Ele é (Deus) no livro de João. Mais de 90% do livro de João é diferente dos outros
evangelhos. Por exemplo, não há parábolas.
1. João 1: 1-5 estes são versículos muito importantes. João está nos dizendo que a Palavra (Jesus) é Deus. Que Jesus
tem
todos os atributos de Deus, incluindo a eternidade e Ele é nosso criador. Nossa vida é encontrada em Jesus, Ele é
identificado com
luz e Ele é vitorioso sobre as trevas (mal).
A. A pergunta mais importante na vida é “quem é Jesus Cristo? Ele é apenas um homem para você, ou Ele é Deus
para você?
Para ser cristão, você deve acreditar que Ele é Deus e você deve segui-lo. O que isto significa? Isso significa
que você deve confiar, obedecer, amar e servi-Lo. Você deve acreditar que Jesus é Deus, você deve convidar Jesus
para ser
seu Senhor e você deve se arrepender de seus pecados.
B. João 1: 10-13 nos diz que muitas pessoas se recusam a reconhecer quem as criou. Eles ainda estão
rebelando-se contra Jesus. Isaías 1: 3 nos diz que até o boi e o jumento podem dizer quem é seu dono, mas o homem
muitas vezes parece não saber que Deus é seu mestre. Isso é verdade hoje.
C. Versículo 12 Os cristãos se tornam filhos de Deus, adotados por Deus. Somos filhos de Deus e todos temos
os direitos e privilégios das crianças, incluindo a comunicação e os cuidados de Deus.
D. O versículo 13 introduz a idéia de nascimento espiritual - nascer de novo. Este nascimento espiritual é de cima, e
Para ser cristão, você deve nascer de novo. O nascimento espiritual é de Deus, em oposição ao físico de uma mãe.
E. Versículo 14 Deus vive com o homem, o que é absolutamente surpreendente. Ele voluntariamente desistiu das
maravilhas do céu e
veio morar com a gente. Ele sofreu e foi tentado como nós. Jesus se humilhou.
2. João 2: 1-11 O primeiro milagre relatado é a água transformada em vinho - Jesus mostra preocupação por todos os
aspectos de Sua vida.
pessoas. Por que Jesus realizou milagres? Um dos motivos foi autenticar Seu ministério. Outro motivo foi
porque Jesus tinha compaixão pelas pessoas e gostava de ajudar as pessoas.
A. João 2: 13-17 Jesus limpa o templo exatamente como Neemias 13: 8 diz que Neemias fez. A lição para nós é
que adoramos a Deus na igreja e devemos impedir que o não crente interfira nisso. Nós temos que ser
cuidado para permitir que apenas cristãos de confiança falem em nossas igrejas. Nunca devemos permitir que uma
pessoa fale em nosso
igreja porque ele nos ofereceu dinheiro. Devemos permitir que apenas pregadores que ensinam fielmente a palavra
de Deus
pregar em nossas igrejas.
B. Nos versículos 18-22, Ele lhes deu um sinal que ninguém entendeu até depois do evento. Ele lhes deu um
previsão sobre Sua morte e ressurreição.
3. Capítulo 3, leia os versículos 1-17.
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R. Jesus conhecia o coração de Nicodemos porque Nicodemos era representativo de todos os homens. Ele era
buscando realização espiritual em seus próprios termos; ele não gostaria de aceitar a resposta de Jesus. Nós devemos
lembre-se de que Jesus é o Senhor e ele faz as regras.
B. Versículos 1-2 Nos diz que Nicodemos é um governante rico que secretamente veio ver Jesus. Ele queria
respostas de Jesus porque ele sabia que Jesus era alguém especial, mas ele já tinha decidido

realmente não está pronto para aceitar o que Jesus lhe disse. Versículo 13 Nicodemos discute com Jesus. Só
podemos
aceite Jesus nos seus termos e reconheça que não devemos discutir com Deus.
C. Versículos 3-5 Nascer de novo. Todos os cristãos nascem de novo. Isso significa que nascemos espiritualmente e
isso
o nascimento é de Deus. Nosso primeiro nascimento foi físico e foi de nossa mãe.
D. O versículo 5 menciona nascidos de água e espírito. Metáfora da água (linguagem figurada) para a Palavra de
Deus.
Espírito = testemunha de Deus == Espírito Santo em nós. Em outras palavras, a Bíblia e o Espírito Santo trabalham
juntos para causar
nos tornar cristãos.
E. Verso 6. O semelhante produz como, em outras palavras, a carne (pecado) no homem natural produz o homem
pecador natural.
O Espírito de Deus produz um homem cheio do Espírito - uma nova vida. Uma vida piedosa só pode vir de uma
pessoa que mudou de espírito.
Deve haver mudança em todo cristão, mesmo que a mudança seja lenta.
F. Versículos 14-15. Não é pelas obras que somos salvos, mas olhando para Deus com fé.
G. Vamos estudar João 3:16, que é o versículo bíblico mais conhecido do mundo. O amor de Deus não está muito
bem
Entendido. Vamos discutir o amor de Deus:
Eu. A palavra acreditar em grego = fé, para que possamos traduzir esse versículo à medida que qualquer pessoa que
tenha fé em Jesus é salva.
Definição de fé = crença em algo invisível. Cremos em Deus mesmo que não O vejamos.
ii. O amor de Deus é Eph infinito. 3: 17-19. Não há fim para o amor de Deus
iv. O amor de Deus é um amor que dá - custou a Deus - Deus Pai deu seu Filho para vir à Terra e Jesus foi embora
céu para vir à terra e sofrer terrivelmente. O verdadeiro amor é o amor que sobrevive ao sofrimento.
v. Podemos olhar a história de Oséias para ver um exemplo de amor caro. Vemos muitos paralelos quando
compare o amor de Oséias por Gomer com o amor de Deus pelo Seu povo.
uma. Oséias era um bom marido - um bom provedor, assim como Deus é um bom provedor.
b. Oséias teve uma esposa infiel que fugiu com outros homens, assim como o povo de Deus fugiu atrás de outros
deuses.
Ainda assim, Oséias, sob as ordens de Deus, fornece alimento para ela, assim como Deus continua a prover Seus
infiéis.
pessoas. Oséias até a redime quando é vendida como escrava, assim como Jesus nos redime da escravidão do
pecado.
c. O amor de Deus, como o de Oséias, é um amor perseguidor. Deus nos persegue e, embora sejamos muito maus,
Ele
nos salva do nosso destino merecido, que é o inferno.
H. Quando adicionamos o versículo 17 ao versículo 16 de João 3, vemos uma história mais completa do amor de
Deus. Nós vemos que
Jesus veio à terra para nos salvar e a salvação é através dele.
4. João 3: 18-21 por que as pessoas não querem crer em Jesus e serem salvas?
R. Muitas pessoas não aceitam a Cristo porque desfrutam de seu pecado. Muitos não-cristãos pensam erroneamente
tornar-se cristão impede toda a diversão deles. Eles acham que se divertirão agora e depois se tornarão cristãos.
O problema é que eles podem morrer primeiro ou Deus permite que seu coração se endureça em seus pecados e
assim eles
condenados por suas próprias ações. Lembra do Faraó?
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B. O Salmo 10: 4 identifica o orgulho como uma das principais razões pelas quais as pessoas rejeitam
Jesus. Orgulho faz com que as pessoas rejeitem
Deus porque as pessoas querem fazer as coisas do seu jeito, em vez do caminho de Deus. As pessoas muitas vezes
têm orgulho de
aceite a salvação que é dada livremente; ao contrário, eles querem obter a salvação por suas próprias obras.
5. Nos versículos 22-36, novamente vemos a humildade de João Batista e também a elevação apropriada de Jesus.

Cristo. Os versículos 22-30 consideram que João era grande e tinha seguidores diante de Jesus, mas João ficou feliz
em
o ministério para Jesus. Você deve estar disposto a entregar seu ministério a outra pessoa quando
vem? João estava com os olhos fixos em Jesus
A. Os versículos 31-36 autenticam o chamado de Jesus. Jesus sozinho e ninguém mais vem de Deus carregando
Deus
autoridade porque somente Ele é Deus. Se você rejeita a Jesus, rejeita a vida eterna e escolhe a ira de Deus. Olhe
para a
a verdade do versículo 36.
6. Capítulo 4: 1-14, vemos a humanidade de Jesus - como? Os versículos 5-7 nos dizem que ele estava cansado e
com sede. Ele
estava em Samaria, um lugar que os judeus nunca visitaram por causa de seu ódio aos samaritanos que haviam
tomado
sobre o que era anteriormente terra judaica. Ao ir para Samaria, Jesus está mostrando que a salvação não é apenas
para judeus.
Apocalipse 5: 9 diz que Ele veio para salvar pessoas de todas as tribos e línguas e povos e nações.
R. Observe que, assim como no Jardim do Éden, Deus fala com a mulher antes que ela fale. Deus fala primeiro
para estabelecer um relacionamento. Nós, humanos, não tentamos estabelecer um relacionamento, mas Deus é quem
nos procura
estabelecer um relacionamento porque Ele nos ama.
B. Versículo 10 Jesus oferece à mulher água viva - o que é isso? A água em regiões áridas é um símbolo da vida
em si. A graça de Deus é como uma fonte que fornece água que é tão necessária para a vida - Deus é necessário
Para a vida. Ele nos oferece água eterna ou vida eterna.
Várias vezes, no AT, fala-se em água viva, ver Isaías 12: 3 e Salmo 42: 1 e Jeremias 2:13.
7. Os versículos 23-24 nos dizem a única coisa que Deus busca do homem. Ele quer que nós O adoremos em espírito
e verdade. o
O principal objetivo do homem é adorar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Nós fomos criados para adorar a Deus.
Note que Deus deseja nossa adoração. Ele não quer muito de nós, mas deseja nossa adoração.
A. O livro de João fornece três requisitos absolutos para a adoração correta.
Eu. O capítulo 3, versículo 7, diz que devemos nascer de novo. A pessoa não salva não pode adorar a Deus. Afinal,
como pode
uma pessoa adora a Deus quando não acredita em Deus?
ii. O capítulo 3, versículo 14, diz que Jesus deve ser levantado. Nós devemos elevar Sua palavra - a Bíblia.
iii. Capítulo 4, versículo 23, devemos adorar em espírito e verdade. O que isto significa?
B. Adoração = expressamos a Deus Seu verdadeiro valor, Deus é digno de toda a nossa adoração.
Eu. Adoração em espírito = adoração verdadeira ocorre quando nosso espírito, que é a parte de nós que nos
diferencia de
o resto da criação e é mais como Deus realmente se encontra com Deus e fala com Deus.
ii. Adoração na Verdade =
uma. Abordamos a Deus honestamente com todo o coração
b. Adoramos a Deus com base em Sua Palavra para nós. Os principais elementos do culto são louvor, oração e
pregando Sua palavra - a Bíblia, também os sacramentos que observamos em alguns cultos, mas não em todos os
cultos. Podemos
use versículos da Bíblia para as palavras de nossas canções e também como parte de nossas orações.
C. Só podemos adorar a Deus por meio de Cristo, ver João 14: 6.
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8. Versículos 25-42
A. Nos versículos 25-26, Jesus se revela novamente como Deus, o Messias
B. Capítulo 4: 27-30, os discípulos ficaram surpresos porque os judeus não conversaram com os samaritanos, e isso
era ilegal,
sob a lei judaica, para um homem falar com uma mulher em público. Ambas as regras foram feitas por
humanos; eles são
não de Deus. Jesus mostrou que veio para todas as pessoas, incluindo os samaritanos. Conversando com a mulher
em

público, Jesus mostra que as mulheres são importantes e devem ser respeitadas.
Eu. Acredito que uma das razões pelas quais a mulher foi salva foi porque Jesus sabia que ela seria fiel e faria
o que todos devemos fazer quando nos convertermos; ela foi e contou a outras pessoas sobre Jesus. Ela evangelizou.
C. Jesus veio salvar grupos de outras pessoas além dos judeus, e isso deixou os judeus muito zangados com
Jesus. A primeira vez que os judeus tentaram matar Jesus foi quando Ele lhes disse isso. Veja Lucas 4: 26-30 onde
Jesus estava
dizendo-lhes que, assim como Elias foi a uma terra estrangeira para salvar uma pessoa estrangeira, Jesus também
veio à terra para
salvar pessoas estrangeiras; não apenas judeus. Romanos 1:16 nos diz que o judeu é o primeiro e depois os gentios a
seguir.
D. Os versículos 31-34 nos dizem que a verdadeira satisfação vem de fazer a vontade de Deus. Se não fizermos a
vontade de Deus, então
estão fazendo a vontade de Satanás. Estamos fazendo a vontade de Deus ou a nossa própria vontade
pecaminosa. Devemos apenas fazer a vontade de Deus. Quão
conhecemos a vontade de Deus? As escrituras costumam nos dizer; também devemos orar e pedir a Deus que revele
Sua vontade. Nós também
Precisamos estudar os dons que Deus nos dá.
E. O capítulo 4: 35-38 é um chamado bem conhecido de missionários. Jesus está dizendo que as pessoas estão
esperando para ouvir o
evangelho para que eles possam responder e se juntar à igreja. A África está pronta para ouvir a verdade sobre Jesus
e se tornar
Cristão. O ensino de africanos Os africanos estão crescendo muito rapidamente porque as pessoas querem ouvir as
verdades sobre
Jesus. As pessoas estão cansadas de ir à igreja e ouvir mentiras; eles querem ouvir as verdades da Bíblia. Há sim
uma necessidade urgente de muito mais missionários.
F. Versículo 39-42 A mulher espalhou a palavra sobre Jesus que fez com que outros viessem e fossem salvos. este
senhora era uma verdadeira evangelista.
9. O capítulo 5 começa a falar sobre o sábado.
A. Versículos 1-9 Jesus cura um homem no sábado e derruba a ira dos líderes judeus sobre ele.
Eles deveriam ter ficado felizes em ver o homem curado.
B. Os versículos 17-23 desta época em diante, os líderes judeus odiavam Jesus e tentavam matá-lo. Aqui está uma
declaração
que Jesus é igual a Deus Pai porque Ele, Jesus, é Deus. Vemos que Jesus tem autoridade. Ele deve ser
adorado; Ele e o Pai são um.
C. O versículo 18 diz que os judeus não aceitariam isso e procuraram matá-lo. Hoje é verdade que muitos
não aceite Jesus como Ele realmente é; eles querem fabricar um deus que agrade seus próprios desejos pecaminosos.
D. Os versículos 24-29 ensinam mais sobre a autoridade de Jesus. Vemos aqui que Jesus tem autoridade para nos
salvar, e
que somos salvos (versículo 24) por nossa crença em Jesus.
Eu. Esta é uma questão de vida e morte e muitos não acreditam nesse ensino. Existem três doutrinas aqui:
ii. A morte não é o fim de nós, veja Gênesis 25: 8, Hebreus 11:35, João 11: 21-24 e muitos outros.
iii. Existem dois lugares para existir após a morte. O inferno vê Apocalipse 21: 8 e o céu vê Apocalipse 21: 4
iv. Onde você vai depende do seu relacionamento com Jesus.
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E. Deus permitirá uma segunda chance? Não, ele fez as regras e não há segunda chance. Lembrar
nosso estudo em Lucas 16: 19-26, que nos diz que uma pessoa não pode viajar do inferno para o céu. Lembre-se de
um
Os atributos ou características de Deus são que Ele nunca muda - nunca.
F. João 5: 39-44 Os judeus usam mal as escrituras. O versículo 39 diz que o propósito de todas as escrituras é
apontar para Cristo.
Os judeus fizeram da Bíblia um fim para si. Eles estudaram para seus próprios propósitos. Eles fazem de Jesus
apenas um homem
e não o Deus que Ele é - você faz isso? Eles adoram a Bíblia e não o autor. Eles enfatizam apenas
certas partes da Bíblia. Eles estudam a Bíblia, mas não Deus. Eles achavam que obras como memorizar as Escrituras

os salvaria. Sabemos que somos salvos apenas pela fé e não pelas obras. Os judeus se sentiam bem com
obedecendo a regras e eles nunca entenderam que o cristianismo tem tudo a ver com o nosso relacionamento correto
com Jesus. Nós
não são salvos pelo cumprimento das regras.
G. Versículos 45-47 Jesus diz que são as palavras da Bíblia que acusam as pessoas. As pessoas ignoraram
o ensino de Deus como entregue por Moisés e eles já estão condenados.
10. Capítulo 6, versículos 1-14 Relata o único milagre relatado nos quatro evangelhos. Nessa época, Jesus já
atraiu muitos seguidores. As pessoas O seguiram porque queriam algo Dele.
R. As pessoas estavam fisicamente famintas e não havia maneira humana de suprir suas necessidades, então elas se
voltaram para Jesus.
Somente Jesus é suficiente para atender a essa necessidade, que esta história relata que ele fez e eles foram
alimentados.
B. João 6: 30-35 e 48 e 51 fala sobre como as pessoas têm outra necessidade, outra fome - espiritual; eles
precisa de salvação. Eles devem reconhecer sua necessidade e que não há maneira humana de atender a essa
necessidade. Eles devem
recorra a Jesus para atender a sua necessidade espiritual, pois essa necessidade espiritual só pode ser satisfeita por
Jesus. Quando nos voltamos para Ele,
Ele atenderá a essa necessidade. Só ele é suficiente - mais que suficiente. Assim como Ele fornece nosso pão diário,
Ele é
nosso pão espiritual.
Eu. Sabemos que precisamos de pão físico diariamente para viver. Também precisamos diariamente de pão
espiritual para viver.
ii. Precisamos crescer espiritualmente deste pão da vida, e o fazemos quando oramos e lemos a Bíblia diariamente.
Lembre-se, os homens morreram pelo privilégio de ler a Bíblia. Você lê todos os dias?
iii. Versículo 49 Jesus lembra às pessoas que no deserto Deus forneceu pão físico que eles comeram e
que fornecia alimento físico, mas eles ainda morriam.
ii. Versículo 51, então Ele fala sobre o pão espiritual que nos manterá vivos para sempre espiritualmente. Isso é
fornecido
por Deus e é permanente, diferentemente do maná no deserto.
iii. No final do versículo 51, Jesus se refere ao sacrifício que ele oferecerá com Seu corpo.
C. Vejamos o versículo 37, que diz que Deus aceitará todos que vierem a Ele e nunca rejeitará nenhuma.
daqueles que O procuram. Isso significa que Jesus adotará todas as pessoas enviadas a Ele e que, uma vez que Jesus
aceite um
Como cristão, Jesus garantirá que ele permaneça cristão até o céu. este
pessoa nunca perderá sua salvação.
Eu. João 6:40 ensina a mesma coisa: quando uma pessoa se torna cristã, ela sempre permanecerá
Cristão. Deus garantirá que essa pessoa nunca esteja perdida e que ela vá para o céu.
D. Os versículos 6: 41-47 nos dizem que isso fez com que os judeus se queixassem dele, porque ele disse: "Eu sou o
pão
que desceu do céu. "João 6:42 disseram:" Não é este Jesus, filho de José, cujo pai e
mãe que conhecemos? Como ele agora diz: 'Eu desci do céu'? "
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E. João 6:43 Jesus respondeu: "Não se queixem entre si". Ele lhes diz as regras sobre
tornar-se cristão nos versículos 44-47. Muitas pessoas não estão felizes em aceitar Deus como Ele é. Nós queremos
mudar
Ele. O problema é que, se Ele mudasse, não seria mais perfeito e não seria mais Deus.
Devemos nos submeter a Deus, e não tentar mudá-lo.
Eu. Todos os deuses falsos são invenções feitas pelo homem, e são um fardo horrível para as pessoas que adoram
eles. Bruxaria e feiticeiros são exemplos do tipo de deuses que os homens fazem. Eles são deuses horríveis.
Isaías 46: 1-4 fala sobre o fardo dos ídolos e os compara a Deus que nos ajuda.
11. João 6: 51-59. Esta passagem é tomada erroneamente por algumas pessoas que pensam que o cristianismo é uma
religião de
canibais. Isso realmente se refere ao banquete espiritual. Nós levamos Jesus espiritualmente para dentro de nossos
corpos e, assim como

comida digerida Ele se torna uma parte permanente de nós.
A. João 6: 66-68 ensina que às vezes apenas alguns permaneceram com Jesus, mas que Ele sempre terá Seus fiéis.
seguidores. Muitos seguidores caem quando as coisas ficam difíceis - e você? As pessoas que caem
nunca foram realmente cristãos.
B. João 6: 69-71 Lemos aqui a resposta de Pedro à queda das pessoas de Jesus. Peter é leal, mas
Jesus prediz que um de seus discípulos o trairá, e sabemos que esse é Judas.
12. João, capítulo 8: 1-11. Esta história não é relatada nos primeiros manuscritos, mas é consistente com
o resto do livro e há algumas lições para nós.
A. O adultério requer um homem. Levítico 20:10 nos diz que o homem também deve ser punido junto com a
mulher.
B. Devemos lembrar o versículo sete quando procuramos punir alguém. Devemos apenas punir alguém
quando a justiça exige; não por causa de desejo ou prazer pessoal.
Esta é uma boa regra a seguir quando punimos crianças. Lembre-se, todos temos muito a ser punido. o
Os judeus aqui apenas organizaram esse confronto para prender Jesus e não por justiça.
13. Capítulo 8: 12-59.
A. Nos versículos 12-16, Jesus faz a afirmação de que ele é Deus. Os fariseus no versículo 13 chamam Jesus de
mentiroso, e
isso faz com que Jesus faça acusações contra eles:
Eu. Versículo 15, com julgamento humano defeituoso.
ii. Versículo 19 sem conhecer a Deus Pai. Isaías 1: 3 ensina a mesma mensagem.
iii. Versículos 21 e 24 que perecem em seus pecados.
iv. Versículo 23: ser mundano e cheio de pecado.
v. Versículo 34 de ser escravo do pecado.
vi. Versículo 44 de ser filho do diabo. Toda pessoa é um filho do diabo ou um filho de Deus. Antes
nossa salvação éramos filhos de Satanás.
B. Tudo isso é verdade, mas deixou os judeus muito zangados com Jesus. Vejamos a reação deles:
Eu. Versículo 41 acusam-no de nascimento ilegítimo.
ii. No versículo 48, eles acusam Jesus de ser samaritano e não judeu, e que Ele é um demônio.
C. O versículo 59 relata como eles tentaram matá-Lo, mas não puderam fazer isso porque não estava em seu poder.
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14. Nos capítulos 9: 1-3, vemos Jesus deixar de ser ameaçado de morte para receber imediatamente uma
necessidade humana de misericórdia. Quantos de nós poderíamos controlar nossas emoções e sair imediatamente de
uma raiva
confronto para fazer um ato de misericórdia como Jesus fez? Mostra o grande amor de Jesus pelas pessoas.
A. Nos versículos 2-3, nos é apresentada a idéia errada de que pecados específicos sempre levam uma pessoa a ter
problemas O pensamento é que, se você está doente, a doença foi causada por seu pecado específico. Isso era
comum
idéia de volta aos tempos da Bíblia e também hoje. Veja Lucas 13: 1-5 para ver que isso não é verdade.
B. Embora seja verdade que todo sofrimento é causado pelo pecado; seu sofrimento particular não é necessariamente
causado por uma
pecado específico, embora possa ser. Freqüentemente, pregadores falsos manipulam as pessoas dizendo que elas
estão sofrendo
por causa de algo que eles fizeram. É muito cruel dizer a uma pessoa que ela está sofrendo por causa do que ela
fez; até
Se for verdade. Por exemplo, se uma pessoa está morrendo por causa da Aids causada por pecado sexual, não
aumente sua miséria por
salientando que foi seu pecado que está causando seu sofrimento.
C. Algumas doenças são causadas pelos pecados de outra pessoa. Exemplos disso são aids ou síndrome alcoólica
fetal
danos (causados por uma mãe grávida que bebe álcool durante a gravidez).
15. No capítulo 10, vemos Jesus retratado como o bom pastor. Um pastor cuida muito bem de Suas ovelhas. Ele
declara que ele é o caminho para a salvação e que é o pastor que desistirá de sua vida a
salve o seu povo.

A. Os versículos 27-29 são de grande consolo para todos os cristãos. Jesus está dizendo que nunca abandonará Seus
filhos.
Em outras palavras, se você for salvo, permanecerá salvo. Isso é muito reconfortante.
B. Essa nova reivindicação de poder salvar pessoas fez com que os judeus no versículo 39 tentassem novamente
prendê-lo. Uma vez
novamente ele escapou porque eles não tinham o poder de prendê-lo. Eles só poderiam prender Jesus se Ele
permitisse
eles para fazer isso.
C. Os versículos 19-21 e 42 relatam divisão entre os judeus e que muitos creram nele.
16. Capítulo 11: 1-44 é a história de Lázaro morrendo, sendo enterrado, e então Jesus o ressuscita dentre os mortos e
restaura-o à vida.
A. Esta história mostra que Jesus tem poder sobre a vida e a morte e Ele é Deus, porque somente Deus tem isso.
poder. O versículo 15 nos diz que um propósito para esta história é fazer as pessoas acreditarem.
B. O versículo 35 diz que Jesus chorou. Por que ele chorou? Afinal, ele sabia que Lázaro voltaria para
vida.
Eu. Ele mostrou seu amor pelas pessoas ao compartilhar o sofrimento das pessoas.
ii. Ele mostrou que é certo que as pessoas lamentem a morte de um ente querido, mesmo sabendo que o
ente querido está no céu. Sermões foram pregados erroneamente dizendo que não devemos chorar por aqueles que
Recentemente partiram para o céu.
iii. Alguns dizem que Ele chorou por causa da tristeza pela futilidade da morte.
C. Os versículos 4 e 40 nos dizem que outro propósito dessa história era mostrar a glória de Jesus.
D. O capítulo 11:45 relata que algumas pessoas começaram a crer em Jesus porque Ele ressuscitou Lázaro de
o morto. Outros continuaram cegos e ignoram o fato de que Jesus havia provado que ele era Deus. Versículos 4653 relatam que os cegos fizeram planos para matá-Lo.
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Eu. O capítulo 12: 9-11 também conta como as pessoas começaram a crer em Jesus por causa de Sua ressurreição de
Lázaro.
morto. Isso fez com que o sumo sacerdote tentasse matar Lázaro.
17. O capítulo 12: 1-8 é uma história de como Maria honrou Jesus ungindo seus pés com ungüento caro. Isso foi
feito para honrar Jesus em um jantar dado por ele.
A. Os versículos 12-19 relatam como Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, montado em um jumento, como
profetizado em
Zacarias 9: 9. A igreja celebra o domingo antes da Páscoa, por causa do versículo 13, como o Domingo de
Ramos. Luke
19: 33-38 relata que a multidão recebeu Jesus como herói no domingo e na quinta-feira que eles queriam matar
Ele. Os seres humanos podem elevar você por um minuto e no próximo eles o condenam. Somente Deus é
consistentemente fiel.
18. Os capítulos 13-17 são conhecidos como discurso do cenáculo. Na noite anterior à Sua crucificação, Cristo se
encontrou com
Seus discípulos no cenáculo para ensinar-lhes as novas responsabilidades e privilégios que seriam deles como
resultado de Sua morte. Em outras palavras, é hora de os discípulos crescerem e assumirem a responsabilidade com
poder.
pelo Espírito Santo por iniciar e espalhar o cristianismo em todo o mundo conhecido. Atos relata que eles fizeram
exatamente isso.
A. O capítulo 13, versículos 3-10, relata que Jesus lava os pés de seus discípulos. Há muito a ser aprendido
sobre humildade nesta ação ao lermos que o próprio Deus lavou os pés de seres humanos humildes. Nós devemos
copie Jesus e sirva com humildade. Não temos ordem de lavar os pés; lembre-se que isso era uma coisa cultural na
o tempo da Bíblia.
B. No versículo 10-11, Jesus menciona que um de seus discípulos é um traidor.
C. O versículo 16 nos ensina que devemos nos submeter com humildade a Jesus que é maior que a liderança na
igreja ou qualquer um. Sua sabedoria é a melhor.
Eu. Versículos 34-35 Jesus emite um novo mandamento sobre como devemos amar um ao outro. Veja Marcos 12:31
para ver
quão importante isso é.

ii. Os versículos 37-38 relatam como Pedro se gabou de sua coragem e como Jesus previu que a coragem de Pedro
falharia. Esta é uma história bem conhecida. Devemos ter cuidado com a vanglória.
19. Capítulo 14: 1-4 Jesus continua a preparar Seus discípulos para Sua morte iminente, e ensina uma mensagem de
grande conforto.
A. O versículo 1 diz a eles que confiem em Deus e sejam consolados.
B. Versículo 2 Jesus diz a eles que o Céu tem espaço para todos, e Ele vai preparar um lugar para eles.
para se juntar a ele.
C. Versículos 3-4 Jesus diz a eles que Ele voltará e os levará para o céu. Esta é uma mensagem para ajudar a
confortar
através dos próximos dias difíceis. Isso também deve nos confortar, porque esta mensagem é para todos
Cristãos.
D. Chegamos nos versículos 5 a 6 a uma doutrina muito importante. A questão é: você acredita apenas em
Jesus? John
14: 6 diz: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, exceto através de mim.
Eu. Um cristão é aquele que deposita sua fé e confiança em Jesus Cristo sozinho. O cristianismo é uma religião
exclusiva;
nosso Deus é um Deus ciumento. Ele compartilha Sua glória com ninguém, veja Isaías 48:11. Não devemos ter nada
a ver
com feiticeiros e não devemos acreditar em nenhuma superstição.
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ii. Muitas igrejas no mundo estão começando a ensinar que todas as boas pessoas morais vão para o céu, não
importa
no que eles acreditam. Nunca devemos permitir que esse ensino entre em nossas igrejas. A Bíblia é muito clara que
o
a única maneira de irmos para o céu é através da nossa crença e confiança somente em Jesus Cristo.
E. Jesus no versículo 9 afirma que Ele é um com Deus Pai, e nosso entendimento da trindade verifica
esta. Em outras palavras, Jesus é Deus.
F. O capítulo 14, versículos 12-14, é muitas vezes incompreendido.
Eu. Este versículo está falando sobre evangelizar. Jesus está dizendo no versículo 12 que o poder espiritual dos
discípulos
ser maior do que o Seu depois que Ele subir ao céu, porque Ele Jesus somente trabalhou em Israel e Ele somente
alcançou um
poucas pessoas com Sua mensagem. Os discípulos receberão o Espírito Santo para ajudá-los e com Sua ajuda esses
discípulos plantarão a igreja em todo o mundo conhecido e alcançarão muito mais pessoas do que Jesus.
G. Os versículos 13-14 ensinam que, quando pedirmos a Deus coisas adequadas em nome de Jesus, receberemos
essas coisas.
H. João 14:15 nos dá instruções sobre o amor a Jesus. Nós O amamos obedecendo a Ele. Existe uma grande
quantidade de
ensinando por todo o Novo Testamento sobre a importância de mostrar amor a Deus obedecendo
Ele.
I. Jesus promete-nos o terceiro membro da Trindade que é Deus, o Espírito Santo. Os versículos 16-17 descrevem
o que isso significa para os crentes.
Eu. Vemos que Seu propósito é ajudar-nos. Atos 1: 8 diz que o Espírito Santo nos dá poder. Nosso cristão
caminhada é feita com o poder do Espírito Santo. Esse é o poder que nos dá ousadia quando
precisamos disso, como quando evangelizamos ou somos perseguidos.
ii. O versículo 16 nos diz que quando o Espírito Santo entrar em nós, Ele nunca nos deixará.
iii. Isso significa que, quando somos salvos, o Espírito Santo entra em nós (1 Cor. 6:19) e desde que Ele
nunca nos deixe, estamos seguros em nossa salvação. Nós, cristãos, podemos relaxar sabendo que nada manterá
nós de irmos para o céu, ver Romanos 8: 35-39.
O versículo 20 também nos ensina sobre a unidade de nosso Deus único e da igreja.
J. Os versículos 21-24 reforçam novamente a idéia de amar a Deus, obedecendo-O.
20. Capítulo 15: 1-17 Jesus explica que agora existe um novo relacionamento entre Ele, os discípulos e todos
Cristãos. Estamos todos unidos. Jesus é a videira e nós somos os ramos.
R. Isso nos diz que todos os cristãos devem ser ativos em servir a Deus e que recebemos poder em nosso serviço

através da nossa conexão com Jesus. Temos o privilégio de poder servir a Deus, mas se deixamos de servi-Lo,
pode perder o privilégio de servi-Lo. Ele pode não nos pedir para servir se continuarmos dizendo não quando Ele
nos pedir.
B. Os versículos 9-13 nos falam sobre o amor de Deus por nós, e novamente lemos sobre a conexão entre nossos
obediência e nosso amor a Deus.
C. Os versículos 12-13 nos falam do grande amor de Deus por nós. É um amor tão forte que Jesus morreu de bom
grado por nós. Nós vemos
essa idéia em Romanos 5: 7-8.
D. Nos versículos 14-15, Jesus nos diz que temos um novo relacionamento com ele. Ele nos considera seus
amigos. o que
uma honra é isso. Também somos Seus companheiros de trabalho no reino; ver 1 Coríntios 3: 9.
E. O versículo 16 nos diz que Jesus nos escolheu para ser Seu amigo e Seu cooperador. Nós somos seus colegas de
trabalho.
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F. O restante do capítulo Jesus ensina que devemos esperar ser perseguidos exatamente como Ele. Nós lemos
aqui que esse ódio é sem causa, mas devemos esperar perseguição. Versículos 18-19 diz que o mundo odeia
Jesus, para que o mundo também nos odeie.
21. O capítulo 16, versículos 1-4, nos diz que a razão pela qual somos avisados a esperar perseguição e sofrimento é
para que
estaremos preparados e com a ajuda de Deus não seremos derrotados. É assim que permaneceremos firmes na fé.
Há muitos ensinamentos no Novo Testamento que nos preparam para sofrer. Atualmente, muitos cristãos estão
sendo
perseguidos por sua fé.
A. O capítulo 16: 5-8 ensina mais sobre o Espírito Santo.
B. Jesus diz que está indo embora, mas será substituído como nosso ajudador por Deus, o Espírito Santo.
C. Deus, o Espírito Santo, nos convence de nossos pecados e nos faz cristãos.
D. Jesus ensina nesta seção que os discípulos se arrependerão quando partir, mas a tristeza se tornará alegria
porque eles entenderão que Ele vencerá o mundo.
22. O capítulo 17 é uma oração maravilhosa para Sua igreja. Essa oração é conhecida como a Oração do Sumo
Sacerdote. Jesus é
nosso sumo sacerdote e aqui Ele está orando apenas pelos cristãos.
A. Esta é a verdadeira oração do Senhor. O que chamamos de Oração do Senhor é encontrado em Lucas 11: 1-4 e
nos ensina como
orar. Aqui está a verdadeira oração que Jesus fez por nós.
B. Seu primeiro pedido, versículos 1-5, deve ser restaurado à Sua glória anterior antes de vir à Terra como
humano. Jesus
desistiu de parte de Sua glória quando ele veio à terra.
C. A partir do versículo 6, ele ora por todos os cristãos. Nos versículos 9 e 20, Ele afirma que esta oração é apenas
para Sua
pessoas e não o mundo não salvo. Nós cristãos somos especiais para Deus.
D. Nos versículos 11 e 15, Jesus ora para que Deus nos mantenha fiéis, mesmo em nossas provações. Observe no
versículo 15 que Jesus
não pede a Deus que nos tire do mundo, mas que nos salve da perseguição. Ele pede a Deus para nos preservar no
fé e nos proteja dos danos do maligno. Eu li sobre cristãos sendo perseguidos orando uma
oração. Eles não pedem a Deus para removê-los da perseguição, mas o propósito de Deus no sofrimento deles
seria realizado e que eles pudessem permanecer fiéis a Deus.
E. Jesus está orando no versículo 17 para que sejamos santos, e no versículo 22 para sermos unidos como um
corpo. Ele também
pede que estaremos com ele (versículo 24).
F. Os versículos 14-16 nos dizem que o mundo nos odiará porque realmente não somos deste mundo. Este mundo é
onde
Satanás vive e governa enquanto nosso verdadeiro lar é o céu. Sua família e amigos não salvos costumam pensar
que você
são loucos por causa do seu comportamento como cristão. Eles simplesmente não conseguem entender você.

23. O capítulo 18, versículos 1-11, relata a história da prisão de Jesus, que ocorre no jardim que Marcos
identifica como o jardim do Getsêmani. Jesus admitiu livremente quem era, por isso não era necessário Judas
trair a Jesus. Devemos entender e apreciar que Jesus não foi forçado a ir à cruz; Ninguém é
forte o suficiente para fazer Jesus fazer qualquer coisa. Ele fez isso porque amava você e eu.
A. Os versículos 12 a 27 relatam que Jesus foi julgado perante o Sinédrio, que era a corte judaica. o
O Sinédrio enviou Jesus à corte romana porque o Sinédrio não tinha permissão para condenar uma pessoa a
morte.

Page 25
25

B Foi durante esse julgamento que Pedro três vezes negou conhecer Jesus e o versículo 25-27 nos diz o pau.
cantado, o que Jesus havia previsto no capítulo 13. Há uma lição notável para nós sobre como Pedro derrotado
deve ter sido neste momento e, no entanto, Jesus mais tarde fez um grande esforço para edificar Pedro, para que ele
se tornasse um dos
os líderes da igreja.
C. Os líderes judeus queriam matar Jesus, mas não tinham autoridade para fazer isso; então eles O enviaram para
o Pôncio Pilatos, o governador romano, que tinha o poder de executar Jesus.
D. Pilatos sabia que Jesus era inocente, ver João 18: 38 e capítulo 19, versículos 4 e 6. Ele tentou libertar
Jesus (ver versículo 12), mas os judeus eram contra isso. Pilatos queria agradar os judeus, então ele sentenciou Jesus
a
ser crucificado, mesmo sabendo que Jesus era inocente.
24. O capítulo 19 relata sobre a crucificação e enterro de Jesus. Vemos que um número de Antigo Testamento
profecias foram cumpridas na crucificação de Jesus. Embora a crucificação de Jesus tenha sido profetizada no
Antigo Testamento, não há desculpa para este pecado.
A. O Salmo 22:18 é cumprido em João 19:24
B. O Salmo 34:20 profetizou que nenhum osso seria quebrado quando Jesus fosse morto. João 19:33 e 36
confirmam
isso aconteceu.
C. Zacarias 12:10 é cumprido no capítulo 19:37.
D. Jesus sofreu terrivelmente na cruz, tanto física como emocionalmente. A crucificação foi a mais dolorosa
morte conhecida pelo homem - era extrema tortura. Além disso, pela única vez em toda a eternidade, Deus, o pai,
virou
de volta a Jesus. Estude o Salmo 22: 1-22 para entender bem o quanto Jesus sofreu por nós.
E. Os versículos 30 e 33 relatam que Jesus estava morto. É importante deixar isso claro, porque os inimigos de
a igreja disse então e agora que Ele realmente não morreu, e que Ele só foi ferido e que Ele
recuperado. Não há dúvida de que Jesus morreu.
Eu. Foi na cruz que Jesus venceu a guerra contra Satanás.
ii. Foi na cruz que Jesus pagou por todo pecado que foi ou será cometido por todo cristão que jamais
viveu ou sempre viverá.
iii. Satanás ainda está lutando, mas ele é derrotado. A cruz é muito importante para nós.
24. O capítulo 20, versículos 1 a 10, relata que a tumba está vazia e o corpo de Jesus está ausente. Seus seguidores
fizeram
não lembro que Jesus havia dito que ressuscitaria dos mortos. Mesmo que isso tivesse sido previsto
de volta no Salmo 16:10 e antes pelo próprio Jesus em vários lugares, como Lucas 24:46.
R. No restante do capítulo, Jesus aparece para várias pessoas. É interessante notar que, como o versículo 14
relatórios, Jesus apareceu pela primeira vez também uma mulher. Na verdade, como relatado em Lucas 24, ele
apareceu muitas mulheres.
25. O capítulo 21, versículos 1-14, relata que Jesus então se mostra a seus discípulos.
A. Os versículos 15-19 contam como Jesus ministrou a Pedro para reconstruí-lo. Peter sentiu-se muito
desencorajado depois de ter
negado conhecer Jesus. Lemos aqui como Jesus pegou Pedro e o restaurou para um serviço útil. A lição para
nós é que, não importa o quão baixo você seja, Jesus pode restaurá-lo para um serviço útil no reino. Peter
tornou-se um dos líderes mais fortes da igreja.
B. Jesus, nos versículos 18-19, fala sobre como Pedro vai morrer. A tradição relata que Pedro foi crucificado.
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Eu. Esses versículos também descrevem quantos idosos vivem. Os idosos perdem a capacidade de fazer as coisas
por
eles mesmos e muitas vezes outras pessoas cuidam deles. Muitas vezes, os idosos precisam ser tratados como
quando eles eram bebês.
C. João fecha o livro afirmando que Jesus fez tanto que não há livros suficientes para escrever todos
Suas ações.
Ao encerrarmos nosso estudo dos evangelhos, é importante dizer que não há dúvida sobre a morte e
ressurreição de Jesus.
Sua morte na cruz é onde Ele foi punido por nossos pecados, e foi esse castigo que nos permite ir
ao céu. É aqui que Satanás perdeu a guerra.
Sua ressurreição é prova disso.
Os inimigos da igreja sempre tentaram espalhar mentiras que prejudicariam as crenças da igreja. Assim,
ao longo da história, diferentes declarações foram feitas pela igreja para reafirmar, em uma declaração simples,
as verdades da Bíblia. Um deles é conhecido como Credo do Apóstolo. Vamos olhar brevemente para isso.
Eu acredito em Deus, o Pai Todo-Poderoso,
criador do céu e da terra.
Eu acredito em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nosso Senhor,
que foi concebido pelo Espírito Santo,
nascido da Virgem Maria,
sofrido sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morreu e foi sepultado;
ele desceu para os mortos.
No terceiro dia, ele ressuscitou;
ele subiu ao céu,
ele está sentado à direita do pai,
e ele voltará para julgar os vivos e os mortos.
Eu acredito no Espírito Santo,
a igreja católica sagrada (universal e não católica romana),
a comunhão dos santos,
o perdão dos pecados
a ressurreição do corpo,
e a vida eterna. UM HOMEM.
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Atos dos Apóstolos
Este livro discute a última aparição de Jesus na terra e Sua ascensão ao céu. Cobre
o estabelecimento e expansão da igreja. A igreja aproveitou as estradas e
linguagem comum do Império Romano para se espalhar por todo o mundo conhecido. O livro de Atos
é muito fácil de ler e cheio de ação. Há muita instrução para nós sobre como adorar
e como conduzir os negócios da igreja. As primeiras igrejas foram estabelecidas pelos apóstolos,
e podemos aprender muito observando suas ações.
Aprendemos sobre o ofício de élder e diácono na igreja e seus papéis adequados como igreja
líderes. Aprendemos muito sobre Deus, o Espírito Santo, que é nosso grande ajudante e protetor e
professor.
Assim como hoje, a igreja primitiva enfrentou perseguição. Os primeiros perseguidores foram os judeus.
A própria Roma reconheceu que o cristianismo era uma coisa espiritual e que não ameaçava a
governo. Trinta anos depois, Roma começou a perseguir os cristãos.
Lutar contra o judaísmo era um problema externamente e dentro da igreja. Lemos em Atos como o
Os judeus tentaram destruir a igreja, e como o apóstolo Paulo era um dos inimigos mais ferozes da
a igreja antes de se tornar cristão. Os judeus que se tornaram cristãos muitas vezes queriam
traga suas práticas judaicas com eles e os force a outros. Vamos ver a batalha que
foi travada para estabelecer o fato de que o cristianismo era uma fé separada e aberta a todos os povos, e
que os gentios não eram cristãos inferiores.
Milagres são uma parte importante do livro de Atos. Ao todo foram vinte e cinco milagres
relatado. Eles variaram de ressuscitar os mortos às portas da prisão, abrindo a mordida de cobra de Paulo, que

não o afetou. Esse extraordinário derramamento de milagres ajudou a construir a igreja infantil.
Os milagres testemunharam a verdade da mensagem do evangelho que as pessoas estavam ouvindo.
O capítulo 1, versículos 1-11, fala sobre os últimos dias em que Jesus esteve na terra e descreve Sua
ascensão ao céu. Ele passou quarenta dias na terra antes de ir para o céu e foi visto
por muitas pessoas. O versículo 1-2 nos diz que ele passou seu tempo ensinando e comandando até que
ascendeu ao céu.
1. O versículo 8 registra as últimas palavras conhecidas de Jesus logo antes de ir para o céu. Nós sabemos isso
uma pessoa só vai falar sobre o que é mais importante para ele quando sabe que isso
serão suas últimas palavras para o público. Jesus mais uma vez nos ordena a contar aos outros sobre
Ele em todo o mundo. A segunda tarefa mais importante da igreja após o culto é
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evangelizando. O versículo 8 é um bom versículo para memorizar. Nos diz para evangelizar em nossa aldeia natal,
e cidades vizinhas, e ao redor de Uganda e ao redor do mundo.
R. Os apóstolos e a igreja primitiva certamente levaram essa instrução a sério. Eles rapidamente
espalhe o evangelho por todo o Império Romano e ainda mais. No entanto, o zelo por
espalhando o cristianismo em todo o mundo desapareceu rapidamente e hoje grande parte do mundo é
não é cristão. A maioria dos cristãos não fala aos outros sobre Jesus, o que está errado.
2. Os versículos 9 a 11 descrevem como Jesus subiu ao céu - levantado por uma nuvem. O versículo 11 nos diz que
Ele retornará da mesma maneira. Sabemos que Jesus está voltando, mas não sabemos quando e
qualquer pessoa que profetiza a data em que Jesus retornará é um mentiroso.
3 O restante do capítulo descreve o que acontece quando eles esperam pela chegada do Espírito Santo. Nós
veja no versículo 14 que eles passavam o tempo orando em grupo. Uma igreja deve orar juntos.
R. No versículo 15, vemos Pedro assumindo um lugar de liderança na igreja. Ele certamente é um
Pedro diferente dos dias no fim da vida de Jesus.
B. O versículo 26 nos diz que Matias é escolhido para substituir Judas. Nós realmente não sabemos nada sobre
ele que não fosse o substituto de Judas.
C. Apóstolos eram homens que foram enviados com autoridade especial de Jesus. Por exemplo,
Romanos 11:13 nos diz que Paulo era um apóstolo para os gentios. Um apóstolo na Bíblia é definido como um
seguidor de Jesus que viu Jesus fisicamente. 1 Coríntios 9: 1
F. Os discípulos são seguidores de Jesus e, portanto, nós, cristãos, somos todos discípulos de Jesus. Encontro
juntos e orar são partes muito importantes da vida cristã. Isso é mencionado muitas vezes
na Bíblia. Atos 2: 46-47, Atos 4: 23-24, Atos 5:12, Atos 15:25, Romanos 15: 6, Efésios 5:18 para
exemplo.
O capítulo 2, versículos 1-13, fala sobre a descida do Espírito Santo, que é um evento muito importante. este
ocorreu cinquenta dias após o domingo de Páscoa.
1. Os versículos 1-3 descrevem a maneira como o Espírito Santo desceu.
2. Os versículos 4-13 contam como os cristãos foram cheios do Espírito Santo e falaram às pessoas,
que não falavam sua língua, e essas pessoas foram capazes de entender os cristãos como
eles compartilharam o evangelho. Isso é chamado de falar em línguas. Observe que o objetivo de falar
em línguas é permitir que as pessoas entendam uma mensagem que elas normalmente não podiam
Compreendo. Veja 1 Coríntios 14: 26-28 para encontrar mais instruções sobre o uso de línguas.
A. Atos 10:46 também fala sobre o uso de línguas para se comunicar sobre Deus. O primário
o uso de línguas na Bíblia era para poder comunicar a verdade sobre Deus.
3. Pedro, então, no capítulo 2: 14-36, profere um sermão poderoso.
R. Ele primeiro fala sobre o tempo em que eles estavam vivendo como um cumprimento de profecias.
Ele também fala várias vezes sobre as profecias que estavam sendo cumpridas com o
vinda de jesus.
Eu. Seu primeiro argumento é que as pessoas não estão bêbadas. Esse derramamento do Espírito Santo foi
previsto no livro de Joel 2: 28-32.
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ii. No início de Atos 1:16 e 20, Pedro falou que a traição de Jesus por Judas estava prevista em
o Antigo Testamento, ver Salmo 41: 9.
iii. Em Atos 3:18, Pedro contou como foi predito que Jesus sofreria (Salmo 22 e Isaías

53)
iv. Atos 2: 23-28 Pedro disse que a ressurreição era predita no Sl. 16:10 que diz Jesus
não verá corrupção normal para uma pessoa destinada a ficar em uma cova. Isto é porque
Jesus não ficará na sepultura.
v. Atos 2: 33-35 diz que a ascensão foi prevista no Salmo 110: 1.
4. Atos 2:41 conta as reações imediatas ao sermão de Pedro, quando 3.000 pessoas foram imediatamente
convertido ao cristianismo.
5. Os versículos 42-47 descrevem como os crentes têm comunhão. Vemos que eles foram dedicados a
ensino e comunhão, que é um bom modelo para nós. Aprendemos no versículo 47 que Deus é o
alguém que adiciona pessoas à igreja.
No capítulo 3: 6, vemos que Pedro e João receberam poder para curar. Este versículo nos diz que isso
o poder veio de Jesus. Observe que eles não cobraram nada para curar essa pessoa. Versículos 1126 nos dão a razão de que eles tinham esse poder e por que curaram esse homem. Era para causar
pessoas para vir a Jesus.
O capítulo quatro versículos 1-4 nos diz que os líderes religiosos ficaram chateados porque podiam ver que
as ações de Pedro e João estavam fazendo as pessoas acreditarem em Jesus, então elas prenderam Pedro
e John. Por que essa oposição?
1. Lemos no versículo 4 que cerca de 5.000 homens foram convertidos, além dos 3.000 que
os relatórios do capítulo 2:41 foram salvos no Pentecostes. As autoridades ameaçaram e advertiram a
apóstolos para não falar mais sobre Jesus. Nos versículos 19-20, Pedro e João disseram corajosamente que
continuaria falando a verdade. Nós cristãos hoje também devemos ter essa ousadia de contar
pessoas sobre Jesus, mesmo quando é perigoso fazer isso.
O capítulo 5: 1-11 relata a bem conhecida história sobre Ananias e Safira. Esta história aconteceu
numa época em que as pessoas estavam vendendo suas terras e doando o dinheiro para a igreja. Ananias
e sua esposa prometeram fazer o mesmo, mas depois de se comprometerem, eles se afastaram
do dinheiro para si. Eles não eram obrigados a dar parte do dinheiro à igreja.
No entanto, uma vez que prometeram o dinheiro a Deus, tornou-se dinheiro de Deus. A penalidade por
roubá-lo foi a morte. Devemos ter cuidado para manter nossas promessas a Deus. Por que você pensa
Ananias prometeu dinheiro a Deus quando Ele realmente não queria doar o dinheiro? Talvez
era para se gabar de sua generosidade? Devemos tentar, da melhor maneira possível, manter qualquer
promessas que fazemos a Deus. Se não cumprirmos a promessa porque somos incapazes de cumpri-la, Deus
vai nos perdoar. Deus conhece nossos corações e só nos responsabilizará se optarmos por não manter
nossa promessa.
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1. O capítulo 5 também conta como os apóstolos foram presos, e os versículos 18-20 dizem como um anjo de
o Senhor os deixou sair da prisão e ordenou que fossem ao templo e ensinassem o evangelho.
Mais uma vez os apóstolos foram levados aos líderes judeus. Os versículos 28 e 29 ensinam muito
lição importante. Devemos obedecer às leis da terra, a menos que as leis da terra sejam contrárias
Leis de Deus. Então devemos obedecer às leis de Deus e desobedecer às leis do homem. Nós devemos fazer isso até
quando é perigoso para nós. Vemos, no versículo 40, que eles venceram os apóstolos. Observe a atitude
dos apóstolos no versículo 41 e que continuaram no versículo 42 a ensinar sobre Jesus.
Esses obreiros cristãos não permitiriam que nada os impedisse de continuar servindo a Deus.
Capítulo 6: 1-7 o ofício de diácono é iniciado. O capítulo seis nos diz que sete homens foram escolhidos para
fazer o trabalho rotineiro, como cuidar de viúvas, para que os apóstolos (anciãos) pudessem
concentre-se em pregar e ensinar a palavra de Deus. Vemos que o ofício de diácono é
ordenado por Deus.
A. O versículo 7 nos diz o resultado dos anciãos poderem se concentrar na pregação do evangelho
houve um aumento no número de cristãos.
Os capítulos 6: 9-7: 60 relatam como Estevão, o primeiro diácono mencionado, se tornou o primeiro cristão
mártir.
1. Capítulos 6: 9-7: 1 Estevão é apreendido e levado ao conselho judaico.
A. O capítulo 6: 12-14 conta como eles mentiram e fizeram acusações falsas contra ele.
B. Os versículos 10 e 15 relatam que Estevão foi capacitado pelo Espírito Santo e que ele tinha
paz completa ao enfrentar seus acusadores e assassinos.

C. Capítulo 7, versículo um, veja Stephen perguntou se as acusações eram verdadeiras. Ele começa, no versículo 2,
uma
longo discurso recitando a história do povo judeu começando com Abraão e terminando com
a construção do templo.
2. Nos versículos 51-53, Estevão faz acusações contra os líderes judeus que, é claro, fizeram
eles muito zangados com Stephen. Eles imediatamente o apedrejaram até a morte.
A. De onde Stephen conseguiu sua ousadia? O versículo 55 nos diz que era de Deus o Santo
Espírito. A lição para nós é que devemos estar preparados para morrer, se necessário, pela causa da
reino, mas devemos procurar em Deus a sabedoria para agir como Estevão e a coragem que ele
mostrou. A igreja cristã foi construída sobre o sangue dos mártires da igreja. Atos 12: 2,
Mateus 14:10,
B. Veja o versículo 58 para ver que um futuro líder cristão fazia parte do apedrejamento de Estevão.
Quem era esse?
Os capítulos 8 e 9 são sobre Saul-Paulo.
1. No capítulo 8, versículos 1-3, vemos que Saul é muito ativo no ataque e no assassinato de cristãos.
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2. Então lemos em 9: 3-8 Paulo experimentou o que é chamado de experiência da estrada de Damasco de Paulo
onde ele encontra o Senhor e é convertido. Veja o versículo 15, onde Deus diz que Paulo é escolhido
por Ele para espalhar o evangelho, e no versículo 16 Deus prediz que Paulo sofreria servindo a Deus
e a história relata que Paulo sofreu.
3. Em Atos 9:20, lemos que Paulo imediatamente começou a ensinar sobre Jesus. Freqüentemente novos convertidos
estão muito ansiosos para compartilhar as notícias sobre Jesus, mas depois de fazer isso por um curto período de
tempo,
eles perdem o interesse. Devemos seguir o exemplo de Paulo, que nunca perdeu o interesse em contar às pessoas
a verdade sobre como ser salvo. Devemos estar prontos para trabalhar o resto de nossas vidas para alcançar
pessoas com a história de Jesus.
Capítulos 9: 36-capítulo 12
1. Capítulo 9: 36-42, Pedro restaura uma mulher chamada Dorcas. Esses versículos relatam que muitos
foram convertidos ao cristianismo por causa disso.
2. Lemos no versículo 41 que outro nome para os cristãos é santos. Todos os cristãos são santos. Não
apenas alguns designados.
3. O capítulo 10-11: 18 ensina duas coisas importantes.
R. Vemos nos versículos 10: 9-16 e 11: 5-10 que as leis cerimoniais sobre limpeza e impureza
os alimentos foram eliminados. Jesus realmente ensinou isso em Marcos 7: 14-19 quando explicou
que não foi nada que tenha entrado em uma pessoa que a tornou imunda. Foi o que
saiu de uma pessoa que o fez limpo ou imundo. É o coração que envia o mal
pensamentos e ações.
B. Isso foi feito para preparar Pedro e o restante dos crentes a acolher os gentios em
a Igreja. Pedro agora prega a Cornélio a mensagem da salvação pela fé em Jesus
e Cornélio e seus amigos foram salvos. O capítulo 10, versículo 44, diz que o Espírito Santo caiu sobre esses
pessoas.
C. No capítulo 11, versículos 2-3, Pedro foi criticado pela facção de cristãos judeus que não
entenda que Jesus era para todos os povos. Um grande problema na igreja primitiva era que muitos
dos cristãos judeus não queriam receber gentios, ou achavam que gentios
Os cristãos devem ser circuncidados e obedecer a todas as leis judaicas para se tornarem cristãos. Peter
responde aos críticos, explicando a mensagem que recebeu de Deus. Verso 18 do capítulo 11
diz que eles devem entender que Deus concedeu arrependimento a todos os povos. Deus ama tudo
Seu povo igualmente. Ele não favorece uma raça de pessoas ou velhos cristãos em detrimento de novos.
3. Atos 11:26 nos diz que foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos.
4. O capítulo 12 nos diz que houve grande perseguição aos cristãos pelos judeus, o que causou
muitos cristãos fogem para muitas partes diferentes do mundo. Era assim que muitos
partes do mundo foram evangelizadas porque esses cristãos em fuga disseram o evangelho a seus
novos amigos e vizinhos.
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R. No versículo 2, aprendemos que o apóstolo Tiago é decapitado por ordem do rei Herodes Agripa.
O versículo 3 relata que Pedro foi preso. Vemos que, pela mão de Deus, Pedro foi libertado de
prisão. Herodes fez essas coisas para poder agradar aos judeus, mesmo sabendo que era
errado perseguir James e Peter.
B. Os versículos 21-23 relatam como Herodes aceitou o louvor por ser Deus e Deus imediatamente.
puniu o rei Herodes como relatado no versículo 21-23 com a morte. A morte que ele sofreu foi
extremamente doloroso.
Capítulo 13-14: a primeira jornada missionária de Paulo e Barnabé. Sabemos que Paulo continuou em
pelo menos três viagens missionárias.
1. O versículo 2 do capítulo 13 nos diz que o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para serem
ser missionários. O versículo 3 é uma boa instrução para nós sobre a importância de orar e jejuar
antes de começar a obra do Senhor. Devemos sentir o chamado de Deus antes de empreendermos o Seu
trabalhos. Uma boa maneira de saber se você é chamado por Deus é jejuar, orar e pedir a Deus
orientação. Observe que o envio de missionários faz parte da igreja mais antiga. Nos deveríamos ser
fazendo o mesmo. Podemos enviar nossos missionários ao lado e ao redor do mundo.
2. A primeira jornada missionária é para os gentios que viveram no que chamamos de Ásia Menor ou
Turquia moderna. Eles tiveram tanto sucesso quanto as pessoas foram convertidas e fracassos por causa de
forte oposição. Os judeus locais freqüentemente se opunham a eles, e lemos no capítulo 14: 19-20 que
a oposição apedrejou Paulo e quase o matou. No entanto, lemos que Paulo então foi para
outra cidade e novamente pregou o evangelho. Paulo realmente amou o Senhor e ele não parava
pregando mesmo que isso lhe custasse a vida. Estamos dispostos a servir a Deus mesmo se perdermos a vida
fazendo
isso ou apenas seguimos a Deus para ver que coisas boas podemos obter? A atitude de Paulo é a correta
atitude para um cristão.
3. Atos 14:23 a Igreja primitiva jejuou quando ordenaram presbíteros. Devemos aprender com os seus
exemplo e faça o mesmo.
O capítulo 15 fala sobre desacordos na igreja
1. Alguns dos cristãos judeus insistiam que os convertidos gentios deveriam ser circuncidados;
isso estava errado. Paulo, Barnabé e outros líderes da igreja disseram que exigir circuncisão era
errado porque exigir a circuncisão exigiria trabalho para a salvação. A Bíblia ensina
que a salvação é somente pela fé e que Jesus fez toda a obra.
2. Foi alcançado um acordo de que a circuncisão não era necessária e os versículos 19-20 relatam que
enviou cartas anunciando isso. As cartas pediam que os cristãos judeus e os gentios
Os cristãos devem abster-se de fazer coisas que ofendam um ao outro. Os cristãos judeus
não deve insistir na circuncisão dos gentios e os gentios devem abster-se de
práticas como comer sangue. Esta foi uma boa decisão, porque eles permaneceram firmes na questão de
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circuncisão forçada que não era biblicamente correta, mas comprometeram-se em questões menores de
comendo sangue para que não ofendessem seus irmãos. Nós devemos fazer isso também.
R. Um exemplo moderno é como nós, cristãos, não devemos brigar uns com os outros sobre como somos
ser batizado. Alguns cristãos acreditam que uma pessoa deve estar completamente imersa e outras
acredite em borrifar água. Não devemos discutir um com o outro sobre isso, porque o
O modo como uma pessoa é batizada não salva ninguém. Todos os cristãos devem trabalhar juntos
3. Vemos no versículo 28 um princípio importante. As únicas regras que os cristãos devem seguir são do
Bíblia. Devemos nos abster de acrescentar regras criadas pelo homem, como os fariseus fizeram, que fez Jesus
Bravo. Um exemplo é quando as igrejas proíbem cozinhar no domingo.
4. Os versículos 36-41 relatam que Paulo e Barnabé discutiram sobre levar Marcos com eles em sua próxima
viagem missionária. Eles acabaram se separando e indo para lugares diferentes e não trabalhando juntos
novamente. Diferente do que acontece frequentemente em nossa igreja moderna, não vemos que eles brigaram com
entre si. Não há problema em discordar sobre questões como a direção que o ministério deve tomar, mas
devemos permanecer amigos e continuar a trabalhar juntos pelo reino. Houve um positivo
resultam de sua divisão e cada um vai para um lugar diferente para evangelizar. Eles foram capazes de
alcance o dobro do número de lugares com o evangelho.

O capítulo 16-20 cobre a segunda e a terceira jornada missionária de Paulo, sobre as quais pularemos principalmente
devido a falta de tempo. Queremos analisar alguns pontos. É bom você ler todas essas
capítulos por si mesmo.
1. Atos 16: 7 é uma lição para que sejamos sensíveis à liderança do Espírito Santo. Deus está no comando,
e devemos tentar determinar Sua vontade e obedecê-Lo.
2. Atos 17:23 conta como as pessoas podem ser estúpidas porque preferem adorar um desconhecido
Deus do que o verdadeiro Deus que se revelou através das Escrituras. Ao longo da história, as pessoas
sempre quiseram adorar os deuses falsos que criaram, em vez do único Deus verdadeiro.
Agora, em muitas sociedades modernas, muitas pessoas decidiram que não há Deus; em vez disso eles fazem
ciência seu deus. Eles adoram um deus falso que eles mesmos fizeram. Eles adoram um
deus desconhecido, como o versículo 23 diz.
3. Atos 17: 29-31 relata que antes de Jesus vir, Deus era mais indulgente com as pessoas. Contudo
agora todos os mistérios da salvação foram revelados e todas as pessoas são chamadas ao arrependimento
e crença em Jesus. Paulo nesses três versículos nos dá três razões para nos arrependermos agora. Durante o Velho
Tempos dos testamentos Os judeus foram salvos, ansiosos por um Messias não identificado. Nós estamos agora
salvos olhando de volta para a cruz para Jesus, que agora conhecemos pelo nome.
R. Deus tem sido paciente conosco, mas o tempo está se esgotando e ele pode agir a qualquer momento contra
aqueles que não se arrependeram.
B. Deus ordenou que todas as pessoas se arrependessem para serem salvas. Atos 2:38
C. Deus designou um dia final de acerto de contas quando Jesus será o juiz final.
4. O capítulo 20: 7 diz que a igreja primitiva se reuniu no primeiro dia da semana que é domingo.
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Os capítulos 21-26 falam sobre o tempo de Paulo em Jerusalém.
1. O capítulo 21 vê Paulo preso novamente por causa de sua ousada posição pelo evangelho.
2. O capítulo 23 vê Paulo levado ao mesmo conselho judaico onde Jesus recebeu Sua injusta
tentativas.
3. Os judeus estavam brigando tão ferozmente que parecia que um tumulto começaria para que os
O tribuno romano o levou embora. No versículo 11 do capítulo 23, Deus diz a Paulo que a razão de todos
é que esse é o modo de Deus enviar Paulo a Roma para evangelizar.
4. O versículo 12-14 relata que os judeus estavam tão zangados com Paulo que quarenta deles fizeram um voto
precipitado
para não comer ou beber antes de matar Paul. Talvez eles logo tenham morrido de sede e fome porque
Deus não permitiu que matassem Paulo.
5. Paulo é um cidadão romano que lhe dá proteção especial sob a lei e, portanto, Paulo é enviado
para Felix, o governador que examina Paulo e depois o envia para a prisão, onde ele ficou
próximos dois anos. Um novo governador chamado Festus oferece a Paulo um julgamento por juízes judeus que
Paulo
recusa sabiamente. Paulo tem o direito de cidadão romano de exigir julgamento por César, que age
25:11 relata que ele faz. Foi assim que Deus planejou enviar Paulo a Roma, onde Deus o queria
ir.
6. Em seguida, vemos o rei Agripa se encontrar com Festo e juntos examinam Paulo. Em
Atos 25:25 Festo admite que não encontrou nada errado no que Paulo fez. O único
O motivo pelo qual Festus não libera Paulo é o mesmo que Jesus não foi libertado. isso foi
agradar os judeus, mesmo que fosse errado fazê-lo. Ambos os governadores e Pôncio Pilatos
fizeram a mesma coisa recusando-se a libertar um homem que eles sabiam ser inocente. Devemos sempre fazer o
que
está certo aos olhos de Deus, e não se preocupe com o que o homem pensa.
7. O capítulo 26 relata como Paulo se defendeu recitando sua biografia como fariseu, seu
experiência de conversão e como ele prega o evangelho, razão pela qual os judeus atacam
ele.
A. Paulo apresenta o evangelho ao rei Agripa, que, no versículo 24, declara que Paulo deve ser louco.
Paulo então tenta convencer o rei de que ele deve se tornar cristão.
B. No versículo 27, Paulo conclui sua tentativa de convencer Agripa a se tornar um cristão. Olhe para a
a resposta estúpida de Agripa no versículo 28 quando ele termina a conversa. Então Deus permite que Agripa

endurece seu coração e recusa o evangelho que salva vidas. Foi logo depois disso que Agripa morreu e
então era tarde demais para ele aceitar o Deus que Paulo lhe havia apresentado.
7. Os versículos 31 a 32 relatam que nem Festo nem Agripa podem encontrar algo que Paulo fez de errado.
Paulo poderia ter sido libertado, exceto que ele apelou para julgamento por César, o imperador de
Roma. Esse foi o método que Deus usou para mover Paulo de Jerusalém e seguir para Roma.
Capítulos 27-28 Paulo vai a Roma
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1. A viagem a Roma foi realizada em uma época perigosa do ano, durante uma época de tempestades violentas.
Lemos que uma tempestade feroz deixa Paulo naufragado na ilha de Malta. O navio estava
destruído, mas Deus salvou a vida de todos a bordo que Paulo havia previsto anteriormente em
Atos 27:34.
2. Paulo se encontra naufragado na ilha de Malta, que fica perto da Itália. Deus continua
para protegê-lo quando uma cobra o morde e ele não sofre nenhum problema por causa disso. UMA
A lição para isso é que devemos fazer a obra de Deus com ousadia. Ele nos protegerá enquanto Ele
tem trabalho para nós, e então Ele nos levará para o céu.
3. Quando o inverno acaba, Paulo segue para a Itália. Vemos no capítulo 28:14 que mesmo em lugares distantes
Itália O cristianismo já estava presente.
4. Vemos que, embora Paulo estivesse preso, ele ainda podia ensinar seus muitos
visitantes a verdade sobre Jesus. Devemos entender que nada impedirá os planos de Deus de
sendo realizado, e Deus queria que Paulo continuasse ensinando até na prisão.
Romanos
Esta é a primeira epístola ou carta de Paulo. Existem 21 letras diferentes escritas para instruir
Cristãos sobre o que eles devem acreditar e como viver vidas cristãs. Algumas das letras
foram escritos para corrigir erros em igrejas e indivíduos. Paulo escreveu 13 das 21 cartas.
O livro de Romanos foi escrito para a igreja romana antes de Paulo ir para Roma.
Este é um excelente livro que ensina as doutrinas básicas da igreja. Vemos que todo
pessoa é responsável perante Deus e precisa de salvação pessoal. Paulo ensina sobre como obter
justiça e como viver adequadamente como cristão. Ele ensina sobre como Deus lidará com
os judeus. Paulo não apenas nos diz como viver corretamente diante de Deus; ele deu um exemplo para nós com
sua devoção a Deus e sua continuação em servir a Deus, mesmo quando ele é severamente perseguido.
É um livro muito prático. Poderíamos passar um ano estudando este livro e não aprender tudo
sobre isso. Conheço um pastor que passou nove anos pregando através do livro. O livro de
Romanos apresenta muitas doutrinas que foram ensinadas anteriormente no Antigo Testamento, especialmente no
livro de Isaías. Por exemplo, Deus é completamente soberano e controla tudo o que
acontece. Isaías 43: 1 Deus nos redime; Isaías 43:21 e 25 Deus nos criou para Seu próprio propósito e
Ele nos redime para Seu próprio propósito; Isaías 44: 1 e 2 Deus escolhe quem Ele redimirá. Isaías
45: 1-7 é mais uma declaração sobre a soberania de Deus. Veremos esses mesmos ensinamentos em
Romanos. A Bíblia é consistente em todo
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Santo Agostinho e Martinho Lutero usaram o livro de Romanos para desenvolver seus ensinamentos
sobre Deus. Lutero aprendeu com os romanos que as obras não tiveram parte na salvação e que
ele havia sido ensinado pela Igreja Católica Romana sobre esse assunto era contra os ensinamentos
da Bíblia. Somos justificados apenas pela obra de Deus. Efésios 2: 8-9
Martin Luther é considerado o pai da igreja protestante. Todas as igrejas que não são
Romano ou grego católico são protestantes. Martin Luther ficou muito chateado com a prática de vender
indulgências da Igreja Católica Romana na época. Essas indulgências eram perdões de
pecado. Você poderia comprar um para ser perdoado de um pecado que pretendia cometer amanhã. Você poderia
até mesmo compre-os para que os pecados sejam perdoados. A leitura de Romanos por Lutero mostrou como
errado a Igreja Católica Romana estava.
I. A primeira seção de Romanos é sobre o fato de que todos os seres humanos estão corretamente condenados por
causa de
seus pecados. Romanos 1 a 3:20
1. Paulo começa cumprimentando o povo e, no versículo um, ele se identifica como apóstolo de

Jesus. Em sua saudação, Paulo fala no versículo 13 de seu desejo de viajar para Roma. Sabemos de
lendo Atos que em breve ele terá seu desejo realizado.
2. O capítulo 1: 14-23 ensina que Deus se revelou a todos os homens e que todos os homens são culpados
diante de Deus
A. Nós aprendemos nos versículos 14-15 que o evangelho não é apenas para os judeus, mas para todos os judeus.
e gentios. Este é um tema importante do livro de Romanos e de toda a Bíblia. Não há
diferença nos olhos de Deus entre pessoas de diferentes raças e origens. Todo cristão
tem igual importância aos olhos de Deus. O pastor da sua igreja não está mais perto de Deus do que você.
B. Os versículos 16-17 dizem que não devemos ter vergonha do evangelho porque o evangelho contém
a instrução que leva à salvação. Nós devemos viver pela nossa fé em Jesus. Deus ofereceu salvação
primeiro para os judeus e depois para os gentios, mas a maioria das pessoas rejeitou Jesus então e hoje.
C. O versículo 17 nos diz que os justos viverão pela fé.
Eu. Para chegar ao céu, devemos ser justificados como justos diante de Deus. Justificação é o ato de Deus
perdoar pecadores e aceitá-los como justos por causa de Cristo. Ser justo e
justificado significa que aos olhos de Deus somos inocentes do pecado. Essa justificativa só pode acontecer
uma vez na vida de uma pessoa, e é permanente.
ii. Recebemos esse perdão por nossa fé em Jesus Cristo. Recebemos este presente gratuito de Jesus
dando-nos a Sua justiça que se chama imputação. O que acontece é que Jesus recebe tudo
nossos pecados e Ele foi punido na cruz por eles.
iii. Todos temos fé em muitas coisas, como a cadeira em que sentamos, sendo suficientemente fortes para nos
manter
acima. A fé salvadora se refere à nossa crença e confiança em Jesus que não podemos ver ou tocar.
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3. Paulo agora lida com o porquê precisamos da salvação. Romanos 1: 18-20 Paulo diz que Deus está zangado com
pessoas porque somos muito pecadores. Ele diz que não temos desculpa porque devemos conhecer a Deus
porque Deus se revela para nós. Revelação é o que nos permite conhecer a Deus. A palavra
revelação significa revelar ou mostrar o que estava oculto. Essa revelação significa que sabemos
devemos adorar o Deus verdadeiro e sabemos em nossos corações o que é certo fazer e o que é
errado fazer
A. Deus se revela para nós de duas maneiras. Estas são revelações gerais e especiais.
Eu. Revelação geral. Todos os seres humanos experimentam revelação geral, que é o que vemos de Deus
como revelado na criação; na natureza. Todos os homens podem observar o mundo ao nosso redor. Salmo 19: 1-6;
Rm 1:19, 20; 2:14, 15. Em outras palavras, a natureza prova que existe um Deus, mas esse conhecimento por
por si só é insuficiente para nos salvar porque não podemos identificar Cristo nele. Em outras palavras, podemos ver
existe um Deus na natureza, mas não podemos identificar Jesus na natureza.
ii. Revelação especial ou específica é como sabemos o nome de Jesus que é necessário para nós
para ser salvo. Romanos 10: 9-10 nos diz que, para sermos salvos, precisamos invocar o nome de Jesus. Isto é
a revelação de Deus através da Bíblia que nos instrui no caminho da salvação através de Jesus
pelo nome.
B. A Escritura é como Jesus se revela para nós. Tudo o que sabemos sobre Deus é encontrado na Bíblia.
Não sabemos nada sobre Deus, exceto o que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus;
não possui erros e é autoritário. 1 Coríntios 2: 13,2 Timóteo 3:16 A Bíblia está completa.
Apocalipse 22: 18-19 Lembre-se de acreditar apenas no que a Bíblia diz sobre Deus e ensinar apenas
o que a Bíblia ensina sobre Deus.
C . O versículo 20 nos ensina que, porque Deus se revelou para nós, não temos desculpa quando
escolhemos não adorá-lo. Nós merecemos nossa punição; é nossa culpa quando escolhemos
vá para o inferno.
E. Devemos olhar para o versículo 18, que fala sobre a ira de Deus. Nós devemos ensinar nosso povo
sobre quão ruim é a ira de Deus - devemos advertir as pessoas. O Antigo Testamento faz um bom trabalho
nos ensinando sobre a ira de Deus. Muitas pessoas não querem ouvir sobre a ira de Deus
em vez disso, eles querem ouvir mensagens agradáveis sobre como são boas ou mensagens de saúde,
riqueza e prosperidade. Ver 2 Timóteo 4: 3-4.
Eu. Muitas igrejas pregam apenas mensagens agradáveis aos ouvidos. Eles aprovam ou
tolerar muitos pecados, como homossexualidade ou divórcio. Essas não são realmente igrejas cristãs.

ii. Muitos pastores não querem pregar sobre a ira de Deus porque querem ter grandes
igrejas. Deus quer igrejas puras antes de querer as grandes. Ele está mais preocupado com
qualidade do que números.
iii. Os líderes da igreja têm uma grande responsabilidade de ensinar sobre a ira de Deus. Nós devemos
forçosamente e diligentemente apresentar esta mensagem para avisar nosso povo antes que seja tarde demais e eles
estão sendo julgados por Jesus. Outra razão para ensinar sobre a ira de Deus é que não podemos
entender verdadeiramente do que Deus nos salvou sem entender a ira de Deus. Como nós
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Para aprender mais sobre a ira de Deus, somos mais gratos porque Jesus nos salvou da
punição eterna do inferno.
iv. Há mais passagens na Bíblia advertindo sobre a ira, fúria e ira de Deus do que
sobre o Seu amor e ternura. Existem mais de 600 passagens sobre a ira, veja Êxodo
22: 22-24 e o livro de Apocalipse, por exemplo. Deus quer ter certeza de que somos avisados
nós não vamos para o inferno. Uma boa regra para os pastores é pregar sobre a ira de Deus, mas também ensinar
igualmente sobre a Sua graça.
D. O resumo dos versículos 18-20 é que todas as pessoas sabem que é errado fazer de seus próprios deuses tais
como ídolos. Também sabemos que é errado cometer crimes como assassinato, estupro, aborto, assassinato,
etc., portanto, não há desculpa para nossos crimes. Terrível castigo está chegando para aqueles que
continue desobedecendo a Deus.
4. Os versículos 21-23 leem e vêem por que Deus está zangado conosco. Acabamos de ver que Deus revelou
Ele mesmo para nós e não temos desculpa para não adorá-lo e obedecê-Lo.
R. Como acabamos de estudar, todas as pessoas sabem que certas coisas estão erradas. Deus está zangado porque
escolhemos desobedecer a Ele, que sabemos estar errado.
5. Os versículos 24-28 ensinam que, por causa do mal no coração das pessoas, Deus entregou as pessoas a
seus pecados. Em outras palavras, Deus permite que as pessoas escolham continuar a pecar. Ele permite que as
pessoas
mime-se e desfrute de seus pecados. As pessoas fazem isso sem considerar que há punição
vinda que estudaremos no capítulo 2.
R. O versículo 26 pode significar que Deus simplesmente abandona o povo aos seus pecados. Vemos isso na Europa
que está espiritualmente morto, mas as pessoas ainda são prósperas.
B. O versículo 26 também pode significar que Deus punirá o povo, dando-lhes um governo pobre
o que acelerará a destruição de um povo. Ver Isaías 3: 1-8. Olhe para os Estados Unidos para
ver mau governo que está arruinando o país.
C. Considere, seu país está sob julgamento?
D. O pecado do comportamento homossexual é usado como exemplo de pecado terrível nos versículos 26-27. este
certamente se relaciona com o mundo ocidental. Quarenta anos atrás, os homossexuais eram poucos em número e
eles esconderam seus pecados do mundo. Agora eles mostram seu pecado, sem nenhuma vergonha, para o todo
mundo. Os homossexuais podem até se casar em muitos países. Eles sofrem muito com isso
mundo por seus pecados, especialmente em questões de saúde, mas a verdadeira punição por pecados impenitentes
virá após a morte.
Eu. A homossexualidade é um pecado terrível e Deus odeia absolutamente esse pecado. Levítico 18:22 e 20:13
Ele condena esse pecado repetidamente. É a razão pela qual ele destruiu Sodoma e Gomorra.
ii. Por que Deus odeia tanto o pecado do comportamento homossexual? Uma razão pela qual ele odeia é porque
é um ataque à família. Deus instituiu famílias quando instituiu o casamento (Gênesis 2:24).
Satanás tenta destruir famílias e em muitos países ele conseguiu um grande grau.
Que tal aqui na África ?? A família ainda é forte?
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6. Romanos 1: 28-32 repete essa idéia de que Deus permitiu que continuassem pecando e que seus
pecados aumentariam e que eventualmente deixariam de considerar o que estão fazendo como
sendo pecado terrível. Eles não se sentem mais impedidos por pensar em fazer algo errado e perdem tudo.
pensou em punição futura. A primeira vez que escolhemos pecar, podemos estar conscientes de que é
errado, mas depois que repetimos esse pecado algumas vezes, esquecemos que é uma coisa ruim a se fazer. Nossos
pecados

como mentir ou espancar nossa esposa fica mais fácil de fazer quanto mais repetimos esses pecados; nosso
as consciências ficam entorpecidas. Deus nos abandona aos nossos pecados e isso é perigoso para nós.
7. O capítulo 2: 1-5 nos diz que ninguém tem uma desculpa válida por seus pecados e seremos mantidos
responsável por cada pecado. A ira de Deus está aumentando por causa de nossos contínuos corações pecaminosos e
Sua ira e severidade do castigo estão aumentando.
A. Não inveje o pecador impenitente que pode estar vivendo uma vida muito luxuosa. Lembre o
história de Lázaro e o homem rico em Lucas 16; leia também o Salmo 46, especialmente os versículos 1620. Apenas seja
preocupado com a sua própria caminhada com Deus. Devemos viver pela eternidade e não pelos prazeres de
este mundo.
8. Vemos que no momento certo Deus punirá pecadores impenitentes. O capítulo 2: 6-16 diz que
toda pessoa será responsabilizada por suas ações. Isso significa que os judeus serão julgados por
sua posição em Cristo e não por sua herança. Ezequiel 18:30.
A. Os versículos 9 a 11 ensinam que Deus nos julgará com base nos fatos e somente nos fatos. de Deus
o julgamento será imparcial - sem favoritos.
B. Os versículos 12 a 15 ensinam que Deus julgará com base unicamente na lei de Deus. Não haverá
desculpa por não conhecer a lei.
C. O versículo 16 ensina que seremos julgados por todas as coisas, inclusive pelas secretas. Deus vai
julgue o coração pelos seus padrões.
9. Capítulo 2: 17-29 Paulo novamente se dirige ao judeu. Ele diz que eles serão julgados por seus
ações. Muitos judeus achavam que, por causa de seu relacionamento especial com Deus, não seriam
punido por Deus. Paulo quer garantir que os judeus saibam que não estão dispensados
julgamento apenas porque são judeus. Todas as pessoas, incluindo pastores, serão julgadas.
R: De fato, nos versículos 17-24, Paulo diz aos judeus que eles têm um dever especial porque têm
foram instruídos na lei e devem ensinar e viver como exemplos. Ele repreende o
Judeus porque ensinam a lei, mas não a obedecem. Ele diz a eles que tais ações são um
insulto a Deus. Devemos fazer o que ensinamos, caso contrário, somos hipócritas.
B. Versículos 25-29 Ele fala sobre a circuncisão que se compara ao batismo e também à igreja
ser membro, e ele diz que essas coisas não nos acertam com Deus. Vamos seguir o seu
pensando nos próximos versículos.
Eu. Versículo 25-26, ele argumenta que a circuncisão / batismo é apenas um sinal externo e é inútil
se também não for interior. Seu batismo diz ao mundo que você é um cristão, mas é o seu
ações que provam se isso é verdade. Deus quer ver que temos um coração correto ou interior
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atitude em relação a ele. Ele quer ver que realmente tentamos obedecer às suas leis. A atitude do seu coração é
mais importante que a sua aparência externa. Você ama a vida cristã?
iii. O versículo 27 diz que somos deixados de lado por nossas ações. A pessoa que é Deus envergonha a
alguém que não é. Em outras palavras, o gentio que pertence a Deus envergonha o judeu ou qualquer pessoa
quem desobedece a Deus.
iv. Os versículos 28-29 resumem esta passagem. A aparência externa não é tão importante para
Deus como é o coração de uma pessoa. O coração é o que Deus julga. Uma pessoa pode mentir para outra
pessoa, mas ele não pode mentir para Deus.
Vemos exemplos disso repetidamente na Bíblia. Vejamos o livro de Amós:
1. Amós 5: 11-12 descreve o mal que vem do coração.
2. O versículo 16 descreve o julgamento por causa disso.
3. Versículo 21 Deus odeia a adoração desses pecadores porque é apenas para demonstração externa e não para
do coração.
4. No versículo 24, vemos que Deus quer justiça ou um coração puro. Devemos adorar a Deus com limpo,
corações arrependidos.
Toda pessoa nascida é julgada por suas ações e não por qualquer outra coisa. O cristão é
julgado por sua ação de pertencer a Cristo, de sua fé em Cristo. Muitas pessoas pensam que eles
serão aceitos por Deus porque cresceram em um lar cristão ou são membros de um
Igreja. Assim como os judeus, eles só serão aceitáveis se pertencerem a Jesus.
10. Romanos, capítulo 3.

A. Versículos 1-4. Qual a vantagem de nascer judeu ou de uma família cristã? Paulo
responde a isso dizendo que uma família cristã conhece Deus e ensina a verdade
sobre Jesus para a criança. Isso significa que uma pessoa nascida em uma família cristã tem mais chances de
tornar-se cristão do que uma pessoa nascida em uma família pagã.
B. 3: 9-18 nos diz que nenhuma pessoa é justa e que todos somos condenados por nossas ações.
(Veremos mais disso em Romanos 9).
Eu. Vemos aqui a doutrina da depravação total. Isso é que todos os humanos, exceto Jesus, herdam o
pecado de Adão. Nossa própria natureza é que não temos nenhum bem. O único bem em nós
vem de Deus.
ii. O efeito de Deus, o Espírito Santo, é mostrado em indivíduos e em grupos. Deus o Espírito Santo
a vida em cada cristão e os cristãos podem ter um impacto positivo para seus vizinhos não salvos.
Nosso bem vem de Deus. Tiago 1:17
11. Esses versículos terminam a primeira seção principal de Romanos. Vimos três pontos principais nesses
versículos que resumem a primeira seção de Romanos.
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1. Toda pessoa é responsável perante Deus pelo que fez.
2. Toda pessoa é culpada de ter cometido inúmeras coisas erradas ou pecados.
3. Ninguém jamais será justificado por suas boas obras.
II Concluímos a primeira seção de Romanos, que nos ensina que somos todos corretamente
condenado. Agora estamos prontos para examinar a próxima seção sobre como obtemos justiça;
como somos salvos através da nossa fé em Jesus.
1. Romanos 3: 21-31 Justiça pela fé. O único caminho para a salvação.
A. A justiça de Deus é discutida nos versículos 21-26.
Eu. Isso nos é revelado agora e está fora da lei. Isso significa que não podemos ser justificados pelo
lei. Verso 21
B. Sua justiça está disponível para nós somente pela fé em Jesus Cristo, e é necessária a todos
pessoas. Versículos 22-23.
Eu. Romanos 3:23 é um daqueles versículos que todos devemos memorizar porque é muito importante
que realmente entendemos o que está dizendo.
C. A salvação é um presente gratuito para nós, mas devemos lembrar que esse presente foi caro para Jesus.
versículo 24-25 O preço da nossa salvação é o sangue de Jesus.
D. O julgamento de Deus é satisfeito pelo sacrifício de Jesus e, se crermos em Jesus, peça a Ele que
Nos salve, e se arrependa, então receberemos Sua justiça e receberemos a vida eterna. Verso 26
E. Duas verdades que vemos nos versículos 27-30.
Eu. Primeiro, vemos que nós, humanos, não fazemos absolutamente nenhum trabalho para receber nossa salvação e,
como isso
é verdade que não temos motivos para nos vangloriar. Nossa atitude é ser de gratidão. Versículos 27-28
ii. Segundo, vemos que judeus e gentios são iguais aos olhos de Deus. Deus nos vê como
pecadores perdidos ou pecadores arrependidos e salvos. Isso se aplica a todas as pessoas na terra. Deus vê
Africanos, brancos, asiáticos iguais. Versículos 28-29
F. Por que a lei é necessária? É necessário definir o que é certo e o que é errado. Nós vemos que
todos os humanos não cumprem a lei e, portanto, a lei mostra a necessidade que temos de Jesus, nosso salvador.
Verso 31
2. Paulo usa Abraão no capítulo 4 como um exemplo do fato de que nossa crença em Jesus é como nós
são justificados. Abraão foi declarado justo por sua fé, veja Gênesis 15: 6 antes de fazer
quaisquer trabalhos como circuncisão.
A. Abraão foi justificado pela fé nos versículos 1-8. Paulo usa Abraão porque os judeus
respeitava-o e mostrava que o homem sempre foi salvo pela fé, e não pelas obras.
B. Os versículos 9 a 12 ensinam que a circuncisão ou obras não tem absolutamente nada a ver com salvação.
Eu. Verso 11 - A fé de Abraão é vista como o primeiro exemplo para todos os gentios - Abraão é o
pai de todos os crentes. Vemos isso novamente nos versículos 23-25. Isso nos diz que a justificativa
Abraão recebeu foi para nós também - você e eu.
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ii. Vemos no versículo 11 que a circuncisão ou as obras vieram como um produto de sua fé. Fé
produz obras.
iii. Na circuncisão do Antigo Testamento, havia um sinal de que o judeu pertencia a Deus. Hoje no
o batismo na igreja substitui a circuncisão como um sinal de nosso relacionamento com Deus.
iv. Podemos comparar o trabalho da circuncisão como um sinal de salvação e não como uma maneira de ganhar
salvação com o que Tiago diz em Tiago 2:14 e 17-18. Nossa salvação produz trabalho. Nosso trabalho
não produz salvação porque somos salvos somente pela fé.
C. Vemos mais lições sobre fé nos versículos 16-22.
Eu. Como crentes, somos todos filhos do versículo 16-17 de Abraão.
ii. Os versículos 18-21 relatam que, apesar de sua esposa Sarah ser muito velha e ter
estéril, Abraão creu em Deus quando Deus disse que ele seria um pai.
iv. O versículo 22 diz que essa crença lhe foi imputada como justiça.
E. Essa promessa de justiça também foi aplicada a todos os crentes. Na Bíblia, uma pessoa é
considerado com fé salvadora quando conhece a verdade necessária para salvá-lo, concorda
(concorda) com isso, descanse nele e confie nele. Essa fé leva ao verdadeiro arrependimento, necessário para
salvação. É importante examinar a nós mesmos, para ver se temos tanta fé.
R. Em outras palavras, uma pessoa é salva por crer que Jesus é Deus, pela pessoa que pede a Jesus
ser seu Deus e salvá-lo, pois ele deposita toda a sua confiança em Deus e realmente se arrepende de seus pecados.
3. O capítulo 5: 1-11 nos diz que existem bênçãos que acompanham a justificação.
A. Bênçãos imediatas versículos 1-2.
Eu. Estes são versículos que me confortam. A imagem é que toda pessoa não salva no mundo é
em guerra com Deus. Quando nos tornamos cristãos e somos justificados, ficamos em paz e sem
mais tempo em guerra com Deus. Acho que estar em guerra com nosso Deus poderoso é um pensamento assustador,
podemos nos alegrar por estarmos em paz com ele.
B. Os versículos 3-5 discordam do “evangelho da saúde, riqueza e prosperidade” de que ouvimos falar muito
igrejas locais. Não devemos ficar tristes e perder a fé quando sofremos. Olhar para o que
sofrimento produz; produz em nós a esperança de termos certeza de nossa salvação. Me dá
total confiança na minha salvação.
C. Os versículos 6-11 nos ajudam a entender o quanto Jesus nos ama. Lemos que uma pessoa pode
possivelmente considere desistir de sua vida para salvar uma pessoa muito especial. Considere que Jesus desistiu de
Seu
vida para nos salvar enquanto estávamos em guerra com ele. Em outras palavras, Jesus morreu por nós quando
éramos
lutando contra ele. Esta é a prova de quanto Jesus nos ama.
D. Romanos 5: 9-11 nos dá garantia para o futuro. Isso ensina que fomos justificados por
o sangue de Jesus e, portanto, não enfrentamos a ira de Deus. Em outras palavras, não seremos
punido na eternidade por nossos pecados. O versículo 10 confirma isso, e o versículo 11 nos assegura que podemos
regozije-se em estar em paz com Deus.
E. Romanos 5: 12-21 fala sobre o primeiro Adão e o segundo Adão (Jesus). Muitas pessoas
negar que Adão já existiu. Nós, cristãos, nunca podemos acreditar nisso. Não temos salvação se
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Adam não existia. Devemos acreditar que Deus criou tudo e que a evolução é falsa. o
a teoria da evolução existe apenas para negar o papel de Deus na criação e em todas as outras coisas.
Eu. Vemos que todo pecado entrou no mundo através de um homem, e se espalhou para todos os homens através
Adão. Toda a morte entrou no mundo através do pecado de Adão, versículos 12-14.
ii. Versículos 15-21 nossa ruína é através de um homem, mas nossa maior salvação também é através de um
homem jesus O dom gratuito da salvação de Deus é maior que o pecado de Adão.
uma. Versículos 18-19 um ato de pecado levou à condenação do homem e um ato de justiça levou a
justificação e vida eterna.
b. Os versículos 20-21 mostram exatamente o que é o pecado e que, à medida que o pecado aumenta, a graça
aumenta ainda mais.
mais e a graça de Deus é maior que o pecado. Nenhum pecado é grande demais para Deus perdoar. Lembre-se de
que o pecado é

qualquer coisa que dizemos, fazemos ou pensamos que desagrada ou desobedeça a Deus. Também é algo que não
fazemos,
diga ou pense o que Deus quer que façamos.
III Romanos 6-11 As coisas são diferentes agora que temos o evangelho. Já não somos escravos de
pecado e agora podemos viver de maneiras que agradam a Deus que não podíamos fazer antes de sermos salvos.
I. Romanos 6: 1-11 o velho mestre e o novo.
A. Paulo faz uma pergunta nos versículos 1-2. Se a vida justa não nos salva, por que deveríamos
tenta viver uma vida justa? Por que simplesmente não desfrutamos do nosso pecado? A resposta de Paulo é que não
devemos
viva em pecado se estivermos mortos para pecar. Os cristãos não escolhem deliberadamente pecar. Um cristão quer
agrade a Deus e, assim, um cristão não quer pecar.
A. Versículos 1-2 Paulo reage à idéia de que um cristão pode viver sua vida como o mundo não salvo
com choque. Uma das vantagens de ser cristão é que agora podemos viver nossas vidas de maneiras
que são agradáveis a Deus. Se escolhermos continuar nossas vidas pecaminosas, estamos vivendo em contradição
à nossa nova identidade com Jesus. Em outras palavras, mudar a maneira como vivemos nossas vidas de maneiras
que
agradar a Deus são sinais de que realmente pertencemos a Jesus e de que somos realmente Seus
crianças.
B. Paulo falou sobre o dom gratuito da graça, e algumas pessoas pensam que tudo o que precisamos fazer é
aceite esta graça gratuita e viva da maneira que queremos. Paulo, no capítulo 6, começa a ensinar que
Os cristãos devem viver de maneiras que mostrem que têm um novo mestre. Devemos obedecer a Deus e mostrar
que não somos mais escravos do pecado.
2. Paulo agora nos versículos 12-14 diz como devemos fazer isso. Costumávamos ser escravos de Satanás
e pecar. Agora servimos um novo mestre que é Deus e isso é por causa de Jesus. Uma maneira prática
dizemos que não pecar é dedicar toda a nossa energia a servir nosso novo mestre. Não devemos deixar o velho
mestre nos domina porque agora somos de propriedade de um novo mestre. Devemos fazer todos os esforços
para agradar a Deus.
R. O pecado sempre fará parte de nossas vidas, mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais frequentemente
vamos
escolha não pecar pela graça de Deus. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso:
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Eu. Evite a tentação. Se consumir álcool, drogas ou sexo imoral é um problema para você,
fique longe de onde as pessoas estão bebendo.
ii. Aprenda com seus antigos erros e peça a Deus para ajudá-lo quando você for tentado a pecar.
3. Agora, começando em Romanos 6: 15-23, Paulo repete o que ele disse no início do capítulo 6
perguntando por que nos incomodamos em obedecer à lei, pois não somos recompensados ou penalizados por
ela. Paulo responde
esta pergunta, fazendo perguntas que ele responde com a única resposta possível.
A. Versículos 16 Paulo nos diz que nosso mestre é aquele a quem servimos. Nossa obediência é evidência de que
nós realmente somos salvos.
B. O versículo 21 nos diz que, como cristãos, temos vergonha de nosso pecado e que nosso pecado leva a
morte.
C. O versículo 22 nos diz que se realmente somos escravos de Deus, teremos vida eterna.
D. Romanos 6:23 é um daqueles versículos que devemos memorizar. Diz-nos que ganhamos eternamente
morte por nossos pecados, mas Jesus nos dá a vida eterna como um presente gratuito se tivermos fé nEle.
4. No capítulo 7: 1-6, Paulo fala sobre como um casamento termina na morte e libera o
cônjuge sobrevivo para se casar novamente, se assim o desejarem. Ele aplica essa história à ideia de que, quando
Se tornarmos cristãos, não somos mais obrigados pela lei (versículo 6). Nós estamos livres da lei
e agora estamos presos pelo Espírito. A ideia de que não estamos mais vinculados pela lei significa
que não condena mais o cristão. Ainda devemos obedecer aos Dez
Mandamentos, mas quando os desobedecemos, não somos eternamente condenados por nossos
desobediência.
R. Para evitar confusão, repassemos o que Paulo disse sobre nossa liberdade e obrigação de
não é pecado.

Eu. Não há dúvida de que um cristão comete pecado, mas o pecado não é a característica ou o desejo de um
cristão genuíno.
ii. Você só pode medir o que é pecado pela lei. Um verdadeiro crente deve ser caracterizado pela lei
guardando.
iii. Um verdadeiro cristão mantém a lei fora do amor e não do dever. Um exemplo é que fazemos o bem
coisas para nossa família porque as amamos, e não apenas porque é nosso dever.
5. O capítulo 7: 7-25 fala sobre a experiência passada e presente de um cristão.
R. Romanos 7: 7 novamente nos diz que o objetivo da lei era identificar o pecado. Não há nada
errado com a lei. De fato, o versículo 12 nos diz que a lei é santa. O problema está conosco porque
não temos o poder moral de obedecer à lei.
Eu. O objetivo da lei é ajudar-nos a entender a diferença entre certo e errado,
e ajude-nos a ver que não podemos fazer o que é certo aos olhos de Deus. É somente depois que percebemos nosso
desamparo
que podemos estar prontos para um salvador.
6. Romanos 7: 14-25 descreve a luta entre nossa natureza pecaminosa que deseja seguir sua
próprios desejos pecaminosos e nossa natureza espiritual que deseja obedecer a Deus. É apenas através do
influência de Deus que jamais podemos fazer o que é certo. Essa luta vai durar o resto de nossas vidas. Como Cristo
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tem cada vez mais influência em nossas vidas, faremos o que é certo com mais frequência. Esta é uma razão
por que devemos estudar nossas Bíblias e aprender tudo o que podemos sobre Deus.
R. Nós lutaremos contra o pecado enquanto vivermos.
B. Vamos resumir isso. Nós, cristãos, não somos mais julgados ou condenados pela lei. o
A lei foi projetada para nos indicar a necessidade da salvação pela fé em Jesus. Um dos nossos
tarefas como pregadores é fazer o que os puritanos costumavam fazer, que eles chamavam de homens "matadores"
pela lei
para que eles sejam ressuscitados pelo evangelho. O que isto significa é que devemos ensinar nossos
pessoas sobre como estão perdidas se confiarem em suas próprias boas obras para a salvação. Eles precisam
ser ensinado como totalmente perdidos eles estão sem um salvador. Note-se que os puritanos se referem a um grupo
de
cristãos informados que realmente conheciam suas Bíblias. Estes foram os primeiros colonos dos Estados Unidos
Da America.
7. O capítulo 8: 18-39 apresenta os sofrimentos - um prelúdio para a glória.
R. Vemos no versículo 18 que devemos suportar facilmente os sofrimentos de nossas vidas porque
tenha um futuro glorioso nos esperando. Vemos novamente o fato de que podemos esperar sofrer, mas
os sofrimentos duram pouco tempo e nos levam ao céu. Para nós, os sofrimentos atuais podem
parece ótimo, mas não são nada comparados à recompensa que nos chega no céu.
Eu. Paulo está muito bem qualificado para nos instruir sobre o sofrimento, porque sofreu terrivelmente por
por causa do evangelho, veja 2 Coríntios 11: 23-28. Ele está liderando pelo exemplo e não por palavras.
Paulo era um grande líder - ele deu um bom exemplo para nós.
B. Os versículos 19-27 falam sobre três gemidos; tudo isso é resultado do pecado de Adão. Assim como
Adam, freqüentemente nossos pecados magoam os outros.
Eu. O primeiro gemido que encontramos nos versículos 19-22 nos diz que o sofrimento de todas as criaturas, todas
animais durante este tempo presente é o resultado do pecado de Adão.
ii. Os versículos 23-25 nos dizem que nós, humanos, gememos e que também sofremos por causa do pecado.
iii. Os versículos 26-27 nos dizem que o Espírito também geme em nosso favor. Ele intercede por nós
apresentar adequadamente nossas orações ao Pai. Lembre-se de que o Espírito Santo é nosso ajudador.
C. Agora nos são apresentados seis motivos para regozijo diário nos versículos 28-39.
Eu. Outro daqueles grandes versículos que devemos memorizar é Romanos 8:28. O que isso significa é
que podemos confiar em Deus e ser consolados em todas as nossas provações. Você está sofrendo de uma dor
acidente? Sinta-se à vontade em saber que seu sofrimento está funcionando para o seu bem. Nós não podemos
verdadeiramente
entenda por que temos que sofrer e por que muitas coisas são do jeito que são, mas Isaías 55: 8
nos diz que Deus não pensa da maneira que pensamos. Nós devemos confiar em Deus. Veja Gênesis 50:20 para
veja uma lição semelhante sobre como Deus trabalha as coisas para nosso benefício.

uma. Esses dois versículos nos ajudam a perdoar e esquecer as coisas erradas que uma pessoa faz
para nós. Gênesis 50:20 mostra que José havia perdoado completamente seus irmãos.
ii. Os versículos 29-30 nos dizem que nos regozijamos porque Deus levará Seu povo à glória.
Ele não deixará de nos levar para o céu.
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iii. O versículo 31 nos diz que Deus está do nosso lado e, por isso, nossos inimigos não prevalecerão. isto
é bom ter um tão forte quanto Deus do nosso lado.
iv. O versículo 32 nos diz que Deus deu seu filho por nós e certamente nos dará todas as coisas
precisamos de graça, coragem e céu.
v. Nós cristãos não somos condenados no versículo 33-34 por causa da obra de Cristo.
vi. Alegramo-nos porque, nos versículos 35-39, nos falam do grande amor de Deus por nós. Esse amor é tão grande
que nos levará até o céu e nada nos separará de Jesus. Olhe para o verso
37 e lembre-se de que você é um conquistador. As coisas difíceis da sua vida não devem derrotá-lo
porque através de Jesus Cristo somos vitoriosos. Jesus quer que vivamos com confiança porque
nós O temos.
8. O capítulo 8 é uma das passagens mais triunfantes da Bíblia e agora no capítulo 9 Paulo diz
sobre uma imagem de extrema tristeza. A tristeza é de perecer as pessoas ao nosso redor. Paulo
fala sobre judeus, mas para nós hoje, as pessoas que perecem são nossos vizinhos, familiares etc.
A. Paulo no capítulo 9: 1-5 mostra que ele ama tanto seus companheiros judeus que está disposto a dar
seu lugar no céu se esse sacrifício salvasse os judeus. Nós amamos as pessoas não salvas
ao nosso redor o suficiente para compartilhar o evangelho, quanto mais perecer por eles?
Eu. Um verdadeiro pastor cristão é como Paulo. Ele ama tanto o seu povo que sacrifica por
eles. Ele orará livremente por eles e compartilhará seus recursos com eles.
B. Os versículos 10 a 18 são uma declaração sobre como Deus é soberano. Aprendemos que antes mesmo deles
nasceram, Deus odiou Esaú e amou Jacó. O versículo 15 nos diz que Ele terá misericórdia daqueles
Ele escolhe e, como diz o versículo 18, Deus endurecerá o coração daqueles a quem ele escolher.
C. Paulo nos diz por que os judeus não foram salvos por Deus enquanto ele salvava os gentios. Diz em
versículos 30-33 de que os judeus estavam determinados a se salvar por suas obras, como obedecer
a lei, e eles se recusaram a aceitar que o caminho de Deus para a salvação era por ter fé em Jesus. o
Os judeus são obstinados, ver Isaías 30: 1, assim como nós. As pessoas estão orgulhosas e querem o seu
próprio caminho em vez do de Deus.
9. O capítulo 10 é um grande capítulo missionário
R. Paulo começa nos versículos 1-4, expressando o desejo de salvação de seus irmãos judeus.
Ele fala sobre como os judeus têm zelo por Deus, mas estão determinados a fazer as coisas que
próprio caminho ao invés do caminho correto que é através de Deus. O versículo 4 afirma claramente que Cristo é
a única resposta.
B. Os versículos 9 a 10 descrevem como uma pessoa é salva. É uma conversa simples e fácil de entender. Nós
são salvos por nossa crença em Jesus e por confiar nEle para nossa salvação. A boca refere-se à
fato de que o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Se Jesus está realmente em nossos corações
então nossas palavras mostrarão esse fato a outras pessoas.
Eu. Um exemplo disso é contar aos outros sobre ser cristão.
ii. Outro exemplo é quando evangelizamos.
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C. Vemos no versículo 11-13 que Deus é o Senhor sobre os judeus e os gentios e não há
diferença entre as pessoas aos seus olhos. Todos os filhos de Deus são igualmente abençoados.
D. O problema é que alguém deve contar à pessoa não salva sobre salvação através de Jesus,
e a maioria dos cristãos não tem interesse em evangelismo. A mensagem dos versículos 14-21 é que
evangelista são necessários para alcançar os perdidos. Este é o trabalho de todo cristão.
A. Afinal, como o versículo 14 mostra como uma pessoa pode acreditar em alguém que nunca
ouviu falar e, como diz o versículo 15, como alguém pode lhes contar sobre Jesus, a menos que alguém seja enviado
contar a eles.
Eu. Isso significa que algumas pessoas são chamadas a sair de casa para serem missionárias em lugares estrangeiros.
ii. O resto das pessoas é chamado para ficar em casa e ser missionário ou evangelista certo

onde eles moram. Todos os cristãos devem ser missionários. Nós vamos ou oramos e enviamos
outras.
iii. Há uma bênção para as pessoas que compartilham as boas novas encontradas em Isaías 52: 7. A pessoa
quem ajuda a enviar um missionário é abençoado como o próprio missionário.
B. O versículo 16 diz que nem todo mundo que ouvir o evangelho acreditará. É nosso trabalho compartilhar o
evangelho com as pessoas, mas somente Deus pode convencer a pessoa da verdade.
C. Vemos no versículo 17 que a Palavra de Deus (a Bíblia) é necessária para a fé. A Bíblia é como
aprendemos sobre Jesus e a salvação por meio dele. Lembre-se de que tudo o que sabemos sobre
Deus é encontrado na Bíblia; portanto, não acredite em nada sobre Deus, a menos que você o leia na Bíblia.
D. Para resumir esse ensinamento muito importante, uma pessoa só pode ser salva por crer e
confiando em Jesus. É necessário que alguém diga à pessoa não salva quem é Jesus. Todos
Os cristãos são ordenados a falar sobre Jesus às pessoas e ajudar a enviar missionários a todos os
parte do mundo. Enviamos missionários orando e apoiando-os financeiramente. Cada
Cristão deve ser evangelista e apoiar missionários ou ele é desobediente.
10. O capítulo 11 fala novamente sobre judeus
A. Nos versículos 1 e 2, Paulo pergunta se Deus rejeitou o povo judeu e escolheu o
gentios em seu lugar. Paulo responde sua própria pergunta dizendo que isso não é verdade, afinal ele
ele mesmo é salvo. Portanto, existem alguns judeus que atualmente são cristãos.
B. Os versículos 25-32 continuam falando sobre o status dos judeus na era atual e também em
o futuro.
Eu. Versículos 25 Paulo diz que um endurecimento parcial chegou a Israel, isto significa que alguns
Os judeus são sensíveis ao evangelho e estão se tornando cristãos, mas a maioria ainda é dura e resiste à
gospel.
ii. O versículo 26 está aberto a muita discussão e desacordo. Existem dois principais diferentes
pensamentos:
uma. Alguns dizem que o versículo 26 se refere ao fato de que a única maneira de salvar judeus ou alguém é
é através de um judeu - Jesus Cristo.
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b. A maioria diz que esse versículo se refere a um tempo futuro em que haverá uma conversão em massa de judeus
pouco antes de Jesus voltar. Ninguém pode dizer com certeza.
C. Nos versículos 33-36, vemos Paulo irrompendo em um cântico de louvor por causa do maravilhoso plano de
Deus
de salvação. Freqüentemente, os escritores humanos da Bíblia pensavam em quão maravilhoso Deus é e eles
irromperia em uma canção de louvor. Nós deveríamos fazer o mesmo.
III Capítulos 12-16 Aplicação prática das doutrinas apresentadas nos 11 primeiros capítulos. Quão
viver adequadamente a vida cristã ou como devemos responder ao grande dom da salvação.
1. A primeira coisa que aprendemos de 12: 1 é que devemos consagrar ou dedicar nossa vida a servir
Deus. Em outras palavras, devemos fazer do serviço a Deus nosso principal objetivo na vida. Devemos inteiramente
nos dedicar a Deus. Os cristãos devem ser diferentes do resto do mundo.
R. Nós, cristãos, devemos adorar e servir a Jesus da melhor maneira possível. Deus é mais
satisfeito se nos entregarmos a Ele do que Ele é se lhe dermos coisas como dinheiro. Nós devemos
compreenda que pertencemos a Deus e devemos imitar Jesus e não o mundo. Nós devemos
ore para se tornar mais parecido com Jesus. Devemos nos tornar totalmente comprometidos com Jesus.
2. Os versículos 3 a 8 são sobre a unidade da igreja. Nós, cristãos, fazemos parte de um corpo e devemos todos
trabalhar juntos usando nossos dons e habilidades individuais para trabalhar juntos pela glória de Deus e
pelo bem-estar um do outro. Os cristãos são uma família, e devemos estar envolvidos em uma igreja.
A. O versículo 3 nos diz para examinarmos a nós mesmos para ver quais habilidades ou dons Deus nos deu para
servir
Ele e os outros. Não assuma facilmente que você tem um certo dom, como ser pastor. Orar
e busque a afirmação de Deus de seus dons. Você conhece seus presentes?
B. Os versículos 4-5 ensinam que a igreja de Cristo é um corpo e funciona melhor quando cada membro
contribui para todo o corpo. O corpo humano funciona melhor quando todas as nossas peças estão funcionando
corretamente e é o mesmo com a igreja.
C. Os versículos 6-7 nos dizem para usar adequadamente esses dons de Deus para ajudar um ao outro.

3. Os versículos 9-21 dão uma lição de como um cristão deve agir.
A. Os versículos 9 a 10 dizem que devemos ter amor verdadeiro um pelo outro. Devemos pensar mais altamente
de outras pessoas do que nós mesmos. 1 João 4: 11-12
B. O versículo 11 não fique ocioso; esteja ocupado servindo a Deus. Temos apenas uma vida para viver para Deus.
C. O versículo 12 esteja constantemente em estreito contato com Deus lendo a Bíblia e orando.
D. O versículo 13 é dedicado a ajudar seus irmãos que têm necessidades.
E. O versículo 14 nos dá conselhos sobre como devemos reagir à perseguição que muitos
Os cristãos terão que suportar. Este conselho para abençoar nossos perseguidores é contrário ao nosso normal
maneira de se comportar. Uma reação normal é tentar machucar aqueles que estão nos machucando, mas a Bíblia diz
abençoá-los. Mateus 5:44 e Lucas 6:28
F. O versículo 15 nos diz para estar intimamente envolvido com os outros. Devemos nos alegrar quando eles se
alegram
e devemos sofrer com os outros quando eles sofrem, como a igreja perseguida. Heb. 13: 3
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G. O versículo 16 nos diz para viver em harmonia um com o outro. Devemos tratar cada pessoa como um
iguais e não menosprezam ninguém, por menor que sejam na vida. Não importa como
grande pastor que você pensa que deve, deve tratar todas as pessoas com respeito. Deus olha para cada
Cristão igualmente. Provérbios 3: 7 é um bom conselho.
H. Os versículos 17-19 nos ensinam a viver em paz um com o outro. Ignore quem fere ou
insulta você, tanto quanto possível. Não busque vingança, deixe isso para Deus, evite amargura.
I. Os versículos 20-21 dão conselhos rígidos. Conquiste seu inimigo com amor quando ele te atacar. Não
devolva o mal pelo mal.
4. O capítulo 13 nos ensina a ser bons cidadãos. É-nos dito que devemos obedecer às leis da terra e obedecer
nossos governantes. Nenhum governante de um país deve perseguir os cristãos porque a Bíblia nos ensina
ser bons cidadãos contribuintes.
A. A idéia aqui nos versículos 1-2 é que o governo obtenha autoridade de Deus e que
desobedecer ao nosso governo é o mesmo que desobedecer a Deus.
B. Há momentos em que não devemos obedecer ao nosso governo. É quando o governo
ordena que façamos coisas contra a palavra de Deus. Atos 4:19 e Atos 5:29. Exemplos:
Eu. Os romanos ordenaram a todos os seus cidadãos que adorassem o governante como se ele fosse um deus. Os
cristãos
desobedeceu corretamente a este pedido.
ii. Na América, uma igreja é obrigada a contratar homossexuais para trabalhar com seus filhos.
iii. O governo ordena que um pastor pregue de maneira contrária à Bíblia.
C. Os versículos 3-4 nos dizem que o governo existe para o nosso bem, e é apropriado que o governo
nos castigue quando formos desobedientes, até nos castigando com a morte. Devemos obedecer a nossa
governo.
iv. Podemos ver como as coisas são ruins quando não há governo; olhe para a Somália. Muitos
seu povo está passando fome, mas seu governo não é forte o suficiente para proteger os trabalhadores que
traga comida para dar a essas pessoas famintas, para que elas não sejam alimentadas. Bebês todos os dias
estão morrendo de fome e morrendo. Somália e todas as nações precisam de governo cristão.
D. Romanos 13: 5-7 fornece exemplos específicos de regras de obediência. Nos dizem para sermos honestos e
pagarmos
todos os impostos que devemos.
Eu. Quando você considera esta instrução da Bíblia sobre obedecer às leis e pagar
nossos impostos, a questão é por que tantos governos perseguem seus cristãos? Nós
Os cristãos são cidadãos muito bons.
F. Os versículos 8-9 nos ensinam a tratar cada pessoa como se a amássemos. Aqui Paulo repete as palavras de
Jesus como encontrado em Marcos 12:31.
G. Romanos 13:10 descreve o amor e nos diz que esse amor é agradável a Deus.
H. Os versículos 11-14 nos dizem para sermos rápidos em viver adequadamente, porque a segunda vinda de Jesus
será
logo e o tempo está acabando para que vivamos como deveríamos. O tempo que o versículo 11 diz está mais
próximo

hoje do que era ontem. Devemos viver cada momento como se fosse o nosso último momento.
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5. O Capítulo 14 é um ensino prático sobre como viver em paz uns com os outros e também mais
ensinando sobre a unidade na igreja. Ele lida com o fato de que diferentes cristãos têm diferentes
opiniões sobre o que eles podem fazer em áreas da vida em que não há um corte claro
direções de Deus. O irmão mais forte calcula que, se algo não for especificamente proibido
então está tudo bem em fazer. Por exemplo, uma pessoa pensa que é bom beber álcool ou por um período
mulher usar calças na igreja, ou não há problema em assistir televisão ou dançar ou ir a um
cinema. O irmão mais fraco pode pensar que todas essas coisas são proibidas. Vemos em
capítulo 14, que na igreja anterior uma das divergências era sobre os alimentos que comiam.
A lição é que não devemos discutir sobre essas pequenas coisas. A Bíblia nos permite muito
liberdade em muitas áreas.
A. Os versículos 1 a 6 nos dizem para fazer tudo o que pudermos para cooperar uns com os outros. Deveríamos
compromisso em questões sem importância. Se quisermos, podemos encontrar uma maneira de discutir e discordar
com alguém e ainda seja amigo. Nosso objetivo deve ser se dar bem, se possível.
Eu. O versículo 1 nos diz para recebê-lo como seu irmão com respeito. Aceite-o como ele é e
não tente mudá-lo. Respeite o irmão mais fraco.
ii. Os versículos 2 e 3 nos dizem para respeitá-lo e não menosprezá-lo. Devemos comprometer-nos
questões sem importância e conseguir cooperar, se possível. Um exemplo é que os africanos ensinam
Os africanos são para todos os cristãos e as denominações são deixadas de lado. Este é um bom princípio para uma
boa
casamento também.
iii. Os versículos 3 e 4 não o julgam. Mateus 7: 1.
iv. O versículo 5 garante que o que você está fazendo esteja realmente correto.
v. O versículo 6 nos lembra que cada irmão deve fazer tudo o que faz para honrar a Deus.
B, Versículos 7-9 Lembre-se de que nosso objetivo é agradar a Deus. Cada um de nós deve agir com a
motivo - nossos corações devem estar certos.
C. Os versículos 10-12 nos dizem que não devemos nos julgar por outro irmão.
Deus deve ser nosso único juiz. Apenas se preocupe com suas próprias ações, porque todos nós
temos que dar conta do que fizemos a Deus.
D. O restante deste capítulo continua essa ideia de cooperação entre si. Nós não deveriamos
ser uma pedra de tropeço para o outro, o que significa que não devemos fazer com que outra pessoa
pecado por causa de nossas ações. Um exemplo disso seria tocar música alta de um tipo que o seu
O vizinho odeia, o que pode fazer com que ele perca a paciência e ataque você. Não tem cigarros
em torno de uma pessoa que está tentando parar de fumar.
E. Um bom exemplo desse ensino diz respeito ao batismo. O batismo não salva ninguém, então nós
não precisamos discutir sobre a maneira como batizamos as pessoas. Existem muitos bons argumentos sobre
batizar crianças e há muitos bons argumentos que dizem que só podemos batizar adultos
crentes. Cada um de nós deve batizar da maneira que achamos correto, mas não devemos criticar aqueles
que batizam de outra maneira. Devemos respeitar a opinião um do outro sobre isso. Devemos salvar
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nossos argumentos para questões que claramente discordam da Bíblia, como a idéia de que somos salvos
pelos nossos trabalhos. Devemos argumentar contra essa idéia falsa.
6. O capítulo 15 continua os mesmos pensamentos que vimos no capítulo 14. Romanos 15: 1-13 fala sobre
verdadeira irmandade. Paulo começa nos versículos 1-6 conversando com a pessoa forte e fraca.
A. Três coisas a fazer.
Eu. A pessoa forte deve ajudar a pessoa fraca no versículo 1.
ii. O versículo 1 também nos ensina que não devemos viver principalmente para agradar a nós mesmos, mas
devemos
primeiro por favor a Deus e depois a outra pessoa.
iii. O versículo 2 nos diz para ajudar outras pessoas a construí-las.
B. As razões para fazer essas coisas no versículo 3 dizem que estamos seguindo o exemplo de Jesus.
C. Resultados desse comportamento.

Eu. O versículo 2 nos diz que isso encorajará e edificará nosso irmão.
ii. O versículo 6 nos diz que isso trará unidade à igreja.
iii. O versículo 6 também nos diz que essa unidade trará mais glória a Deus. O principal objetivo em nossa
a vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre.
D. Agora, nos versículos 7-13, Paulo fala com judeus e gentios. Ele diz a eles que é o propósito de Deus
para que ambos sejam salvos, para que juntos, em unidade, louvem a Deus. Salmo 117: 1
E. Paul agora começa a escrever sobre coisas pessoais. Ele fala sobre o trabalho que Deus o teve
fazendo. Ele foi um missionário para os gentios e trabalhou em lugares onde o evangelho
não foi antes. Ele conta sobre seu plano de viajar para Roma por Jerusalém. Nós sabemos
do livro de Atos que ele viajou para Roma, mas não da maneira que planejou.
8. Capítulo 16: 1-16 Paulo fala sobre várias pessoas ao terminar esta carta.
R. Paulo novamente nos avisa que devemos estar cientes de que as pessoas tentarão dividir a igreja, assim como
não deixe eles. Versículos 17-18, ele diz que as pessoas que trazem dissensão à igreja não servem
Deus; ao contrário, eles se servem. Ver 3 João 1: 9.
B. O versículo 16 é uma lição de interpretação da Bíblia. Paulo não está dizendo que temos que nos beijar
de outros. Ele está dizendo que precisamos nos cumprimentar de uma maneira amigável, de acordo com a cultura
local.
B. As palavras finais de Paulo em Romanos são uma inscrição ou louvor a Deus. Muitas igrejas fecham
seu serviço de adoração pelo líder da adoração, dando uma bênção de Deus para o povo. Esses são
palavras de bênção tiradas diretamente da Bíblia. Essa prática começou em Números 6: 22-27. este
é chamado de bênção e é apropriado fazer isso e é apropriado não fazer isso. Isto é um
exemplo de algo que a Bíblia nos dá liberdade para fazer o que achamos correto.
Primeiro Corinthians
Paulo escreveu este livro enquanto ele morava em Éfeso, uma cidade na Turquia moderna. Ele escreveu para
a igreja na cidade grega de Corinto, que era uma cidade rica. A carta foi escrita para
corrigir problemas na igreja e promover a unidade.
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Capítulos 1-6 Paulo responde aos relatórios que chegaram até ele sobre a igreja
1. Paulo deixa claro que ele está escrevendo esta carta aos cristãos no versículo 2 ao cumprimentar a igreja
e ele os encoraja. Ele está deixando que eles saibam que, embora ele esteja corrigindo
problemas na igreja ele ainda os aprecia. O princípio é que, mesmo que você precise
disciplinar um companheiro cristão, você ainda o ama e cuida dele. A disciplina da igreja é feita para restaurar
o irmão em plena comunhão.
2. O primeiro problema de que Paulo fala no capítulo 1: 10-17 são as divisões da igreja. Ele é
cuidado para não nomear ninguém, mas o problema é que pessoas diferentes se estabeleceram como
líderes e dividiram a igreja. Paulo diz que a igreja deve ser como Cristo que não está dividido.
Paulo aqui está abordando um problema comum da igreja, onde as pessoas esquecem que não são a
cabeça da igreja e em seu orgulho eles se colocaram como cabeça.
3. Os versículos 18-25 ensinam que o evangelho é tolice para os que não crêem em Jesus. o
todos os incrédulos pensam que nós cristãos somos tolos.
A. Aprendemos no versículo 25 que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem e que Deus
a fraqueza é mais forte que a força do homem. Em outras palavras, Deus é sempre mais inteligente e mais forte
do que nós.
4. Paulo termina o capítulo um falando sobre como Deus gosta de usar a pessoa fraca para fazer Sua
trabalhos. Se tentarmos trabalhar com nossas próprias forças, não teremos sucesso e, como o versículo 27 diz
seremos envergonhados. Eu sei que qualquer sucesso que eu tenha tido como obreiro cristão é porque
isso é feito com a ajuda de Deus.
R. Todos nós devemos fazer como o versículo 31 diz que deve se vangloriar de Deus e de Seu poder, porque Ele é o
única fonte de nossa força. Nós, humanos, não somos fortes o suficiente para trabalhar efetivamente sozinhos
força. Deus se deleita em usar humanos fracos para mostrar que Ele é Deus que faz o grande
ação e Ele merece a glória. Veja a história de Gideão no livro de Juízes, capítulos 6-8.
5. Paulo continua no capítulo 2: 1-5 para ilustrar o ponto, dizendo como o poder do poder de Paulo
pregar não está nas habilidades de Paulo como orador; ao contrário, o poder é de Deus. (versículo 5)
R. Às vezes, o melhor pregador da Bíblia é aquele que fala mais mal. Jonathon

Edwards é considerado um dos melhores pregadores de todos os tempos, mas falou de uma maneira chata. Ele
proferiu um sermão chamado “Pecadores nas mãos de um Deus irado”, que é um dos mais
poderosos sermões já proferidos por um pastor, e ele os proferiu quando estava doente. Muitos vieram
a Cristo por causa dessa mensagem e foi influente no início de um reavivamento. Mais de dois
cem anos depois, esse sermão ainda está levando as pessoas a Cristo. O poder deste sermão
veio de Deus.
B Paulo ensina, no versículo dois, que a mensagem que ele prega é Cristo e Ele crucificado. Lá
há poder nesta mensagem e esta é a mensagem que todos os pregadores devem pregar.
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6. A próxima seção nos ensina nos versículos 6-14 que nosso entendimento de Deus vem de Deus.
A sabedoria espiritual está oculta da pessoa perdida e, como o versículo 10 diz, nos é revelado pelo
Espírito Santo. Ele revela os segredos da Bíblia para nós enquanto lemos e estudamos a Bíblia.
A. Os versículos 11-12 nos ensinam que somente os cristãos podem realmente entender a Bíblia. Isto é porque
o Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia e somente nós, cristãos, temos o Espírito Santo em nós.
7. Capítulo 2: 14-3: 3 Paulo identifica três tipos de pessoas.
A. O versículo 14 fala sobre a pessoa natural que não é salva.
B. A seguir, a pessoa espiritual, versículos 15-16, que conhece a Palavra de Deus e é madura o suficiente para
tenha a mente de Cristo - para entender o que Cristo está tentando nos ensinar. Este é o maduro
Cristão. Essa pessoa freqüentemente estuda sua Bíblia e passa muito tempo orando e estando com
outros cristãos. Deus é a coisa mais importante em sua vida.
C. O Capítulo 3: 1-3 fala sobre a pessoa que é salva, mas ela realmente sabe muito pouco sobre
Deus. Essa pessoa não estuda a Bíblia e conhece muito pouco sobre Deus. Esse tipo de pessoa
é muito comum e ele causa muitos problemas na igreja porque age como o não salvo
pessoa. Esse cristão pode até ser pastor, mas, por não entender a Bíblia, ele
leva sua igreja a se perder. A melhor situação é ter uma igreja onde o pastor e as pessoas
estudar seriamente a Bíblia.
Eu. Muitas vezes, esse tipo de pessoa que acabamos de descrever é misturado com a pessoa que frequenta a igreja
e finge ser cristão, mas não é realmente salvo. Essa pessoa não salva na igreja causa
muitos problemas e deve ser protegido. Ele é a pessoa mencionada em Mateus 7: 21-23.
8. Paulo encerra esta seção de ensino sobre divisões na igreja pedindo aos cristãos que
trabalhar juntos.
9. No capítulo 5, Paulo fala sobre imoralidade sexual que deve ter sido relatada a ele como
sendo um dos pecados da igreja em Corinto. Este é um pecado muito ruim e um problema real até
hoje nas igrejas. Paulo no versículo 13 nos diz para conduzir a pessoa sexualmente imoral impenitente
da nossa presença. Devemos colocá-lo fora da igreja se ele não se arrepender.
10. O capítulo 6: 1-8 ensina que os cristãos não devem ir a tribunal uns contra os outros. Nós devemos
resolver nossas disputas dentro da igreja. O versículo sete diz que devemos estar dispostos a sofrer perdas
ao invés de levar um irmão a tribunal.
R. Vemos no capítulo 6: 2-3 que nós, cristãos, devemos julgar o mundo e os anjos, para que
ser capaz de resolver nossas próprias disputas sem levá-las a um tribunal pagão.
11. Paulo agora retorna nos versículos 9 a 20 para condenar a imoralidade, especialmente a imoralidade sexual.
A. O versículo 15 nos diz que nossos corpos são parte de Cristo e não devemos torná-los parte de um
prostituta. Tornamo-nos um com uma prostituta quando nos juntamos a um. Este é um pecado que está dentro
nossos corpos. A imoralidade sexual é um ataque contra o nosso próprio corpo; basta perguntar a uma pessoa com
Aids se
Esta afirmação é verdadeira.
B. Os versículos 19 a 20 nos ensinam que devemos cuidar de nossos corpos porque nossos corpos são templos
do Espírito Santo que vive em nós. Vemos que não pertencemos a nós mesmos, ao contrário, pertencemos
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a Deus porque Ele nos comprou com um preço, e Jesus pagou o preço. Se realmente entendermos isso,
então mudaremos a maneira como vivemos e, em vez de viver a vida por nós mesmos, viveremos para a
Senhor.
Os capítulos 7-16 são sobre problemas que a igreja de Corinto havia pedido a Paulo para aconselhá-los.

1. Capítulo 7: 1-16 novamente, lemos as instruções do casamento sobre o comportamento sexual adequado. o
ensinar aqui é contra o que a maioria do mundo acredita, mas é assim que Deus quer que as pessoas
comporte-se.
R. A maioria do mundo pensa que não há nada errado com o sexo sempre que dois adultos
consentimento, porém Deus diz que devemos nos casar. Atualmente, estudos nos EUA mostram que a maioria
da população não acredita mais em casamento. Este não é um comportamento cristão.
B. A primeira regra que vemos no capítulo sete é que sexo não é permitido fora do casamento. Paulo
reconhece que as pessoas têm fortes desejos sexuais e não há nada de errado com esses
desejos, afinal, Deus nos deu esses desejos. O versículo 2 diz que é bom casar para satisfazer
esses desejos. Paulo nos dá algumas diretrizes que dizem que tanto o marido quanto a esposa têm
deveres entre si sexualmente. Vemos que marido e mulher têm direitos. cristandade
é a única religião que respeita os direitos da esposa. Os homens tendem a pensar que é tudo sobre eles,
mas vemos aqui que não é.
C. Os versículos 8-9 dizem que é certo que uma pessoa não se case enquanto a pessoa tiver relações sexuais.
desejos são controlados, mas devem se casar se tiverem fortes desejos sexuais. Uma importante
O problema no oeste está na Igreja Católica Romana, que ignorou o governo de Deus e fez uma
regra que proíbe o padre de se casar. Muitos, muitos padres foram expostos por motivos sexuais
explorando meninos e meninas. É um grande escândalo na igreja, e o pecado é generalizado
em toda a América e Europa. Deus permite que os pastores se casem.
D. Paulo continua nos dando mais regras sobre casamento quando um crente é casado com um
incrédulo. Nós devemos permanecer casados. Devemos, como diz o versículo 16; tente causar nossa incredulidade
cônjuge para se tornar um cristão. O cristão não deve deixar o casamento. Vimos isso
alguns pastores e alguns cristãos não entendem esse ensino. Eles sentem que se uma pessoa
torna-se cristão e o cônjuge não, então é certo que o cristão saia. Mas
Deus diz que devemos permanecer casados. Não podemos desfazer algo que já fizemos.
2. O capítulo oito ensina que, a princípio, podemos ignorar. Afinal, não temos um problema
com comer carne sacrificada em nossa sociedade. No entanto, há aplicação para nós neste capítulo.
O versículo 13 é uma lição para nós. Falamos anteriormente sobre não ser uma pedra de tropeço para o nosso
irmão mais fraco. Paulo, no capítulo 9: 19-23, diz que devemos estar dispostos a renunciar aos nossos direitos se
necessário pelo bem de um irmão mais fraco.
A. Um exemplo disso envolvendo um irmão mais fraco é que não devemos beber álcool por perto
irmãos mais fracos que podem ser tentados a se tornar alcoólatras.
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B. Outro exemplo do que Paulo está falando, vemos no capítulo 9:20. Devemos evitar
fazendo algo que possa ofender a religião de outra pessoa na tentativa de convencê-la a
Cristo. A história a seguir é contada por uma pessoa que era hindu e se tornou cristã. Como um
Hindu, ele acreditava que comer carne era um pecado, mas depois de se tornar cristão, ele sabia que
estava tudo bem em comer carne. No entanto, ele nunca comeu carne por respeito à sua família. No início
seu pai o deserdou por se tornar cristão, mas depois seu pai se tornou cristão
por causa do respeito, o filho mostrou a ele e suas crenças hindus tradicionais.
3. O capítulo 10:14 está nos advertindo a fugir daqueles que praticam a imoralidade, como a idolatria, ou
imoralidade sexual ou bêbados. Um exemplo aqui seria evitar os adoradores de espíritos. Faz
álcool tentar você? Fique longe de onde é consumido. Você é tentado por outro
mulher? Fique longe dela.
A. O versículo 13 nos ensina a não culpar ninguém por nossos pecados. Somos responsáveis por
todo pecado que fazemos. Todos serão tentados às vezes; até Jesus foi tentado. Não é pecado
quando não cedemos à tentação. Lemos aqui que nunca devemos culpar nosso pecado
Satanás ou outra pessoa. Por exemplo, não culpe a outra pessoa pelo seu pecado sexual, porque
foi sua escolha fazer o pecado e ninguém fez você. Se você confiar em Deus para combater a tentação,
este versículo diz que Deus forneceu uma maneira de escapar do pecado. Adão tentou culpar o primeiro pecado
na véspera e então Eva culpou a serpente.
4. O capítulo 11 começa falando sobre a observação de práticas culturais. Nos tempos do Novo Testamento
O costume exigia que as mulheres usassem cobertura de cabeça no culto. Homens, por outro lado, eram
ordenou que não cobrissem a cabeça na igreja. 1 Coríntios 14:34 diz que as mulheres não devem falar em

Igreja. Hoje há discordância sobre se essas regras devem ser obedecidas. Algumas pessoas
dizem que essas regras não estão em vigor hoje porque eram regras culturais e outras pessoas
dizem que eles devem ser obedecidos porque estão na Bíblia. Este é um exemplo de onde podemos estar
tolerante com o que os outros acreditam. Esta não é uma questão de salvação, então cada pessoa ore e faça
o que ele sente está correto.
R. O capítulo 11 tem instruções detalhadas sobre a Ceia do Senhor, que também é chamada de Santo
Comunhão. Ao estudarmos, veremos o que esse sacramento faz e o que não faz.
B. Um sacramento é um sinal e selo de nosso relacionamento de aliança com Deus. Um selo é como um
assinatura que nos mostra que nosso relacionamento cristão é reconhecido por Deus. Faz nossa
oficial de relacionamento.
C. A ceia do Senhor não se destina a satisfazer nossa fome física. Não causa milagres
como cura e prosperidade.
D. A ceia do Senhor nos fortalece e nos abençoa quando somos lembrados de nosso presente
relacionamento com Jesus. Também é um momento em que lembramos do sacrifício que nosso salvador fez por nós.
E. Vejamos as instruções de nossas escrituras:
Eu. O versículo 24 diz que o pão representa o corpo de Cristo que foi quebrado na cruz por
nos. O pão não se transforma em mais nada.
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ii. O versículo 25 diz que o cálice representa o sangue de Jesus que Ele derramou na cruz por nós. o
líquido no copo não se transforma em mais nada. O líquido no copo não é identificado.
F. Os versículos 27-30 nos alertam para participar apenas da Ceia do Senhor corretamente. Nós não devemos tomar
a menos que sejamos realmente cristãos e entendamos o que estamos fazendo. A igreja tem um
responsabilidade de ver que os incrédulos e as crianças que não entendem não participam. Nós
são avisados para nos examinarmos antes de participar. Por exemplo, se estamos envolvidos em
pecado impenitente, ou sob disciplina da igreja, ou envolvido em brigas com outro crente
então não devemos participar.
5. O capítulo 12 fala sobre dons espirituais. Paulo lista alguns, mas não todos, os dons espirituais. Vejo
Romanos 12: 6-8 e Efésios 4:11 para os outros.
A. O versículo 7 diz que todo cristão recebeu dons espirituais de Deus e que devemos
use-os para o benefício de toda a igreja. Paulo não diz que um presente é mais importante
do que outros. A pessoa que limpa a igreja é tão importante quanto o pastor. Leva todo
corpo trabalhando juntos para permitir que o trabalho da igreja avance.
B. A falta de ajudantes em algumas igrejas geralmente impede o pastor de fazer seu trabalho. O líder de
uma igreja precisa de ajuda para fazer todo o trabalho de uma igreja. Moisés aprendeu isso com a instrução de
Jetro em Êxodo 18. Os anciãos não puderam fazer seu trabalho, então designaram ajudantes para ver
Atos 6: 1-5. Todos os cristãos devem ajudar a fazer o trabalho da igreja.
6. O capítulo 13 é freqüentemente chamado de capítulo do amor por causa de sua mensagem. Leia o capítulo e
siga as instruções simples. Tudo o que fazemos por Deus é inútil, a menos que o façamos com amor.
A. Os versículos 1-3 ensinam que o amor é a parte mais importante de nossa obra cristã. Somente nosso trabalho
tem valor se o fizermos com amor.
B. Os versículos 4-7 descrevem as características do amor.
C. O versículo 13 é interessante porque vemos que o amor é mais importante que a fé e a esperança.
Por que é isso? Uma razão pode ser porque é permanente, enquanto a fé e a esperança terminam quando
nós vamos para o céu.
7. No capítulo 14, agora somos ensinados sobre o uso adequado de certos dons, como profecia e
o uso adequado de línguas. A regra mais importante sobre o uso de nossos dons é usá-los para
edifique a igreja e nunca a divida.
A. O versículo um fala sobre a profecia ser importante. Profecia aqui significa ensino. Ensino
A palavra de Deus para as pessoas é muito importante.
B. O segundo pensamento aqui é sobre o uso de línguas. Vejamos os versículos 26-33 para o nosso
ensinando sobre seu uso. Observe especialmente o versículo 27. Vemos aqui que Deus instrui que um
intérprete deve ser usado ou ninguém deve falar em línguas. Os versículos 33 e 40 nos dizem que Deus
gosta de ordem e não confusão.
7. O capítulo 15 foi escrito para corrigir alguns erros doutrinários. Os versículos 1-4 ensinam que devemos

creia que seremos ressuscitados dentre os mortos, assim como Jesus ressuscitou corporalmente.
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A. O capítulo 15: 5-11 discute o fato de que muitas, muitas pessoas viram o Jesus ressuscitado. Em
Para sermos cristãos, devemos aceitar como fato que Ele ressuscitou dos mortos. Também vamos subir de
o túmulo
B. Os versículos 12 a 20 argumentam que, se não ressuscitamos dentre os mortos, Jesus também não ressuscitou dos
mortos.
morto. Nós, cristãos, devemos ter pena, porque isso significa que não temos esperança e somos
desperdiçando nosso tempo sendo cristãos. O versículo vinte afirma fortemente que Cristo de fato ressuscitou de
os mortos para que possamos continuar a nos alegrar em nossa ressurreição vindoura.
C. O versículo 29 não é totalmente compreensível. Há muita discordância entre os estudiosos da Bíblia
sobre o significado. O verdadeiro significado parece ter nos escapado nos últimos dois mil
anos e vastas diferenças culturais.
D. Paulo nos ensina no capítulo 15: 40-44 ensina sobre o corpo humano. O versículo 40 nos ensina
tem dois corpos; um é para aqui na terra e o outro é para o céu. O versículo 42 diz que nosso
novo corpo será imperecível, durará para a eternidade; o versículo 43 diz que será poderoso e
o versículo 44 diz que será um corpo físico e espiritual.
E. Os versículos 50-58 ensinam que, quando Cristo voltar, os cristãos ressuscitarão de suas sepulturas e com
ti cristãos que ainda estão vivos levantam-se para encontrar Jesus e serem transformados em nossos novos corpos.
F. O versículo 55 repete os pensamentos de Isaías e Oséias de que a morte é derrotada. Já não
tem alguma picada.
G. Este capítulo termina incentivando-nos a ser fiéis e continuar trabalhando para o reino
porque existe um propósito importante para o nosso trabalho e nosso trabalho não será em vão.
Segundo Coríntios
Paulo escreveu este livro para expressar sua satisfação pelo arrependimento da igreja de Corinto. Ele também
declara sua autoridade como apóstolo designado por Deus.
Capítulos 1-2: 11 Paulo defende sua conduta. É fato que os líderes cristãos sempre estarão
atacado, e devemos esperar esses ataques. Um sinal de que nosso ministério é eficaz é quando Satanás
ataca usando seu povo.
1. Capítulo 1: 1 Paulo primeiro diz que sua autoridade vem de Deus.
2. Os versículos 3-11 do capítulo um são sobre o sofrimento de Paulo. Ele fala de muito sofrimento. Versículo 8
Paulo
diz que o sofrimento foi grave o suficiente para que ele pensasse que iria morrer. No versículo 10, ele diz que
foi resgatado do sofrimento de Deus. No versículo 9, ele conta que uma lição positiva disso foi
que ele aprendeu que precisava confiar em Deus e não em si mesmo.
Há mais sobre o sofrimento nos capítulos 11-12
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1. Vemos que Paulo sofreu por ensinar o evangelho. Leia 11: 23-29. Nos deveríamos ser
preparado para sofrer como Paulo.
2. Vemos 12: 7-10 que Paulo também sofria de outros problemas. Paulo diz que isso era para mantê-lo
de estar orgulhoso; que o sofrimento o ajudou a se humilhar.
A. Nós aprendemos nos versículos 8-9 que, mesmo que Paulo tenha pedido a Deus para remover os problemas,
Deus disse
não. Deus disse a Paulo que ele deveria confiar em Deus para ajudá-lo a superar os problemas e manter
servindo a Deus. Nunca podemos usar a desculpa de que somos inadequados demais para servir a Deus porque
precisamos confiar em Deus para fornecer tudo o que precisamos para servi-lo.
B. Veja a atitude de Paulo no versículo 10 e peça a Deus que lhe dê a mesma atitude. É o
atitude adequada para um cristão.
3. Também aprendemos com o sofrimento de Paulo que uma pessoa é incapaz de curar por sua própria força. Paulo
foi capaz de fazer milagres, mas ele foi incapaz de se curar.
Capítulo 2: 12-capítulo 9 Paulo defende seu ministério
1. No capítulo 3, versículos 6-18, Paulo fala da nova aliança. Estamos cegos como um véu sobre o nosso
rostos até Jesus remover esse véu e nos voltarmos para o Senhor. Então, como dizem os versículos 16-18, podemos

ver verdadeiramente a glória do Senhor e somos transformados à imagem de Jesus. Isso se refere a
a idéia de que nós cristãos começamos a parecer com Jesus e nosso objetivo é parecer mais com ele e
Mais. Um sinal de que realmente somos cristãos é que mudamos e vemos os frutos do
Espírito em nós. Gálatas 5: 22-23
2. No capítulo 4: 2, Paulo diz que ele ensinará fielmente a Palavra de Deus, da mesma forma que
Deus. Devemos fazer o mesmo, o que significa que nunca devemos mudar nossa mensagem para agradar
nosso público. Nosso primeiro objetivo é agradar a Deus.
3. Capítulo 5: 1-10 Paulo fala sobre quão pouco teme a morte. Os versículos 6 e 8 dizem o porquê. Acordo
ao versículo 6, quando estamos vivos, estamos longe do Senhor e o versículo 8 diz que quando estamos mortos
nós estamos com o senhor. Um cristão não pode perder. Não podemos perder, porque assim que morremos, vamos
para
céu para estar com Deus ..
A. Os versículos 9-10 nos dizem que devemos fazer tudo o que pudermos para agradar a Deus, porque
permaneceremos diante de nós.
para que ele seja julgado pelas coisas que fizemos. Os cristãos não serão punidos pelo que eles
fizeram algo errado, mas receberão recompensas por suas boas ações. Nós receberemos nosso
recompensas no céu. A Bíblia ensina que existem vários graus de recompensa no céu. Vejo
Marcos 10: 29-30 e Apocalipse 22:12
4. O capítulo 5:17 é um verso muito encorajador. A seguir estão duas aplicações para nós:
R. Um pensamento é que ser uma nova criação significa que nosso antigo eu se foi. Todos os nossos anteriores
pecados são perdoados. Não importa o quão ruim éramos antes de chegarmos a Cristo, somos perdoados e
são pessoas novas. Considere o quão ruim o próprio Paulo era.
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B. Outro pensamento é que somos novas criaturas e devemos poder viver como novas
criaturas. Devemos viver vidas que mostrem que somos parte de Jesus, lembre-se de que conversamos sobre isso
no capítulo 3: 16-18, onde dissemos que deveríamos viver nossas vidas mais parecidas com Jesus. Todos
Os cristãos devem poder ver mudanças na maneira de viver, à medida que se tornam mais maduros no
fé.
5. O capítulo 6: 14-18 contém ensinamentos muito importantes para nós.
A. O versículo 14 nos diz para não sermos parceiros dos incrédulos. Isso inclui casamento, negócios e
na Igreja.
Eu. Os costumes de casamento no oeste são diferentes dos da África e muitas vezes os cristãos escolhem
casar com não-cristãos. Isso é pecado e leva a muitos problemas, especialmente quando as crianças chegam.
ii. Um cristão não deve se tornar parceiro de um não-cristão porque nossos padrões morais
deveriam ser diferentes e porque temos mestres diferentes. O mestre de um cristão é
Jesus e um mestre não-cristão é Satanás.
iii. Devemos proteger nossas igrejas de se tornarem parceiros de pessoas não salvas. Deveríamos
nunca permita que uma pessoa não salva ou desconhecida fale com nosso povo na igreja. Nós devemos
certifique-se de que apenas a verdade da Bíblia seja ensinada e pregada em nossas igrejas.
B. Veja o versículo 16, que diz que somos os templos de Deus, o Espírito Santo, para que não possamos
faça parceria com pessoas não salvas. É como permitir que a pessoa não salva misture seus deuses com
nosso verdadeiro Deus que está em nós.
C. O versículo 17 diz que não devemos ter um relacionamento próximo com pessoas não salvas, afinal
O versículo 18 diz que temos Deus como nosso pai, por isso não precisamos casar com o cônjuge não salvo, ou
ter o parceiro de negócios impuro ou a pessoa não salva sendo parceiro de nossa igreja.
Eu. Precisamos ter algum relacionamento com os incrédulos para que possamos evangelizá-los.
6. Nos capítulos 8-9, Paulo fala sobre dinheiro e doação à obra de Deus. Agora, enquanto estudamos isso
assunto lembre-se de que Paulo está conversando com pessoas muito pobres e está pedindo que elas ajudem
outras. Jesus sempre esperou que seu povo doasse à igreja e, como lemos em Lucas
21: 1-4 Ele se deleitou no sacrifício da pobre viúva. Dar é uma bênção, é um presente de Deus.
Lembre-se de que Jesus não precisa de nossos dons. Salmo 24: 1 e 50: 10-12. Ele já possui
tudo.
A. O capítulo 8: 1-7 é um excelente exemplo de como Deus deseja que Sua igreja compartilhe suas
Recursos. Vemos a igreja macedônia, que é uma igreja pobre dando sacrificialmente para Deus

trabalhos. Paulo diz que eles não apenas deram o que podiam pagar, mas deram mais do que podiam
pagar que define a doação sacrificial. O versículo quatro mostra que eles entendem que Deus era
abençoando-os, permitindo-lhes dar.
B. Versículos 6-7 Paulo incentiva a igreja de Corinto a fazer o que a igreja na Macedônia
deu - dar e dar sacrificialmente. É isso que Deus quer que a igreja na África faça.
C. Capítulo 9: 5-7, vemos que a razão pela qual Paulo falou sobre a igreja macedônia era ajudar
incentivar a igreja de Corinto a também dar liberalmente para cumprir suas obrigações (versículo 5). Paulo

Page 60
60

nos dá um princípio importante que devemos seguir quando damos. Apenas dê voluntariamente ou não
todos. Deus não precisa do seu dinheiro, mas ele permite que você doe se você o fizer de bom grado e
alegremente.
D. Capítulo 9:15 Paulo muda da idéia de a igreja dar à obra de Deus para falar
sobre quanto Deus nos deu. O versículo 15 diz que Ele nos deu um presente que é indescritível ou
indizível. Como podemos descrever Jesus? Não importa o quanto devolvamos a Deus, nós
nunca pode devolver a Ele qualquer coisa que valha uma pequena quantia do que Ele nos dá. O presente dele
continuará dando por toda a eternidade.
E. Malaquias 3: 10-11 nos diz para testar Deus dando fielmente a Ele, mesmo quando não temos
Muito de. Estamos realmente nos dizendo para confiar em Deus. Jesus louva a viúva que lhe deu pouco
quantidade para Deus. Marcos 12: 42-43
7. Paulo adverte o povo 2 Coríntios 13: 2-3 a aceitar sua autoridade ou ele negociará fortemente
com eles quando ele vier. Ele quer vir e desfrutar da comunhão com a igreja; não
disciplina. A disciplina da igreja deve ser administrada quando necessário, e ele declara em 13: 9-10 o
O motivo da disciplina da igreja é restaurar o pecador à plena comunhão da igreja.
A. Paulo encerra esta carta no versículo 11, exortando o povo a deixar de lado suas diferenças e viver
e trabalhar em paz um com o outro.
Gálatas-Efésios
A Galácia faz parte da Turquia e esta carta foi escrita para uma igreja ou igrejas nessa área. Estes
Paulo foi plantada por Paulo em sua primeira jornada missionária. Esta carta está faltando uma saudação
porque Paulo está preocupado o suficiente com o falso ensino acontecendo lá para atacar imediatamente o
problema. As pessoas estão sendo ensinadas uma falsa mensagem de salvação. Eles estão sendo ensinados que
eles devem ter obras para acompanhar sua fé. Os trabalhos que estavam sendo ensinados eram
viveriam obedecendo às leis e costumes judaicos.
Gálatas
Capítulos 1-2 Paulo defende sua autoridade
1. Versículos 1-3 Paulo deixa claro que ele recebe sua autoridade de Deus e não do homem.
2. Ele ataca aqueles que estão ensinando doutrina falsa ao povo, mesmo pronunciando uma maldição sobre
no versículo 9. O que há de tão ruim em falsos ensinamentos como este? Afasta as pessoas de Jesus.
O ensino falso leva as pessoas para longe do céu, diretamente para o inferno. A melhor defesa contra falsos
ensinar é realmente estudar sua Bíblia. Não acredite em nada que alguém diga sobre Deus ou o que
Deus ensina a menos que você veja o ensino na Bíblia.
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3. Paulo continua no versículo capítulo 1, versículo 10, para declarar a única prioridade correta. Não devemos nos
preocupar
sobre agradar o homem com a nossa mensagem; devemos agradar a Deus primeiro.
Muitas vezes, o homem que tenta ser fiel a Deus irrita alguém. Nossa escolha deve ser agradar
Deus, mesmo que desagrademos ao homem. Pregar o evangelho da saúde, riqueza e prosperidade está errado
porque essa pregação é projetada para colocar o interesse do homem à frente de Deus.
4. Os versículos 1: 11-12 nos dizem que devemos ensinar apenas o que Deus nos dá para ensinar. Paul conseguiu o
seu
mensagem diretamente de Jesus e recebemos nossa mensagem diretamente da Bíblia.
5. Paulo no capítulo 2 ressalta que os outros apóstolos aceitaram a autoridade de Paulo e que eles
não exigiu que Tito fosse circuncidado, veja o versículo 3. Se fosse necessário que um convertido fosse
circuncidados, os apóstolos teriam exigido que Tito fosse circuncidado. Hoje circuncisão

não é um problema, mas algumas igrejas ensinam que devemos fazer algum trabalho, como ser batizado ou
vivendo uma vida boa o suficiente para ser salvo
Capítulo 2:15 até o capítulo 4 Salvação somente pela fé
1. Somos salvos somente pela fé e não pelas obras de acordo com o capítulo 2:16. O capítulo três tem
a mesma mensagem. Ouça o argumento de Paulo sobre isso:
A. Capítulo 3: 1-5 Paulo lembra aos gálatas sobre sua própria experiência de salvação. No versículo 3
ele pergunta por que eles sentiram que tinham que melhorar a salvação que experimentaram, que foi por
fé.
B. No capítulo 3: 6-9, Paulo lembra aos judaizantes que Abraão foi justificado pela fé (Gênesis
15: 6). Isso foi antes de ele ser circuncidado e muito antes de a lei ser dada a Moisés. Isto é
prova adicional de que uma pessoa é salva pela fé e não por qualquer trabalho como a circuncisão. UMA
Judaizer é um cristão que se converteu em judeu, mas ainda queria obedecer à lei judaica.
Ainda há pessoas na igreja hoje que desejam levar suas tradições. Nós
deve impedi-los de trazer sua idéia de que as obras fazem parte da salvação na igreja.
C. Versículos 10-14 Paulo diz que a lei é uma maldição porque, como diz o versículo 10, somos amaldiçoados por
a lei se não obedecermos toda a lei. Um pecado é suficiente para nos colocar sob uma maldição. Verso 11 pontos
fora que somos justificados pela fé, porque ninguém será justificado pela lei.
2. Se a lei não pode nos salvar, então por que Deus nos deu a lei? Paulo responde a essa pergunta em
capítulo 3: 19-4: 7.
A. O versículo 19 nos diz que um objetivo da lei era identificar o pecado para que as pessoas soubessem o que
Deus esperava que eles fizessem. Veja Romanos 4:15, que é mais claro.
B. Outro propósito da lei era ajudar os homens a verem seu desamparo, para que eles fossem
levados a depositar sua fé em Jesus.
C. Vemos nos versículos 24-26 que a lei serviu como nosso guardião quando estávamos sob a lei.
Agora o guardião foi substituído pela graça, então não precisamos mais desse guardião. Nós estamos agora
sob o domínio de Deus e Ele é nosso guardião. A lei serviu a vários propósitos:
Eu. Como nosso guardião, a lei nos impediu de fazer o mal.
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ii. A lei também nos apresentou a Cristo porque mostrou nossa necessidade de um salvador porque o homem
não pode obedecer perfeitamente à lei.
D. Capítulo 4: 5-7 Paulo desenvolve a idéia (ver Romanos 8:15), de que nós cristãos somos adotados como
filhos de Deus. Vemos aqui que nosso relacionamento mudou e que temos um especial
relacionamento com Deus. Nós somos uma família.
3. Paulo argumenta no restante do capítulo 4 que, uma vez que eles foram libertados da lei, que
retornar a ela é retornar à escravidão.
1, capítulo 5: 1 e Romanos 6 nos ensina que, por causa de Cristo, não precisamos ficar sob
o jugo da escravidão para pecar. Em vez disso, somos livres para viver como os cristãos devem viver; somos livres
para
ande pelo Espírito e escolha fazer a coisa certa e não pecar. Paulo ensina uma lição semelhante em
Colossenses 3: 5-17.
R. Ele nos diz que não devemos andar no caminho da carne. Ele lista coisas específicas que não somos
para fazer nos versículos 16-21. Os pecados que Paulo lista aqui, ele diz, são ataques contra o Espírito Santo e
aqueles
fazer isso não herdará o reino de Deus
B. Paulo nos diz imediatamente o que devemos fazer. Devemos fazer o seguinte, que é o fruto
do Espírito (ver versículos 22 e 23). O fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, paciência, bondade,
bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole.
Capítulo 6 Ele lista no capítulo 1-10 algumas das qualidades de uma pessoa espiritual:
2. O capítulo 6: 1 ajuda a restaurar um irmão pecador
3. O versículo 2 diz que nos ajudaremos. Uma maneira de fazer isso é orar um pelo outro.
4. No verso 3, uma pessoa espiritual não terá orgulho.
5. No versículo 4, ele examinará a si mesmo e seu serviço cristão diante de Deus. Sua preocupação é com Deus
glória e não para reconhecimento humano.
6. O versículo 5 diz que a pessoa espiritual assume a responsabilidade por sua própria posição espiritual com Deus.

7. O versículo 6 diz que a pessoa espiritual apoiará seus professores financeiramente.
8. Os versículos 9 e 10 resumem as coisas para nós. Devemos fazer coisas boas e devemos persistir em fazer isso
e não desanime e saia. O versículo 10 nos dá uma regra para ajudar os outros. Primeiro nós ajudamos
companheiros cristãos e depois outros.
Efésios
Paulo escreveu esta carta enquanto estava na prisão em Roma. Ele não escreveu por causa de um problema
na igreja, mas porque ele queria ensinar algumas lições. Éfeso faz parte do que é hoje
Turquia, um país muçulmano, na Ásia Menor. Aprendemos no versículo 1 que Paulo é apóstolo e ele
está escrevendo esta carta para os cristãos.
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1. O capítulo 1: 3-14 na língua grega é uma frase longa em que Paulo louva a Deus. Versos
3-5 Ele louva a Deus Pai, especialmente por nossas bênçãos espirituais que recebemos em Cristo.
Essas bênçãos espirituais são a verdadeira riqueza da igreja e diariamente precisamos louvar e
graças a Deus por eles.
A. Os versículos 4-5 nos ensinam que Deus escolheu Seu povo muito antes de ele criar o mundo. Ele fez isso
para seu próprio prazer, para seu próprio propósito. Vemos que Ele nos escolheu como um ato de Seu amor.
2. Nos versículos 7-11, Paulo agora concentra seu louvor na obra do Pai por meio de Jesus. Uma vez
novamente nos versículos 7-8, vemos que nossa salvação não é conquistada por nós porque é dada a nós
através do sangue de Jesus. Aqui diz que somos perdoados pelo derramamento de Seu sangue.
Vemos esse fato repetidamente, o que nos diz que é um ponto tão importante que nós
nunca devemos sentir que devemos ajudar a Deus para que nossas obras sejam salvas. Somos salvos pelo livre
dom de Seu sacrifício e nada mais.
3. Nos versículos 12-14, Paulo louva o Espírito Santo por Sua obra de nos selar - verificando se
pertencer a Deus.
4. Nos versículos 17-18, vemos que é o próprio Deus quem revela tudo o que podemos saber sobre ele. Nós somos
ler fielmente a Bíblia, realmente estudá-la e depois pedir a Deus, pelo poder do Espírito Santo, que
revele as verdades da Bíblia. A razão pela qual a igreja na África pode esperar ser uma
meios eficazes para a divulgação do evangelho e o amadurecimento dos cristãos é que todos nós
necessidade é a Bíblia que temos. Não precisamos de faculdades e seminários bíblicos para poder
ensinar e pregar a palavra de Deus; tudo o que precisamos é de uma Bíblia e trabalho duro. Precisamos pedir a Deus
para
abençoe nossos esforços e encha-nos com o Seu conhecimento. Lembre-se, tudo o que a igreja mais antiga teve foi a
Gospel; o restante do Novo Testamento ainda estava sendo escrito.
5. Capítulo 2: 1-10, vemos uma descrição dos cristãos. Vemos que estávamos todos mortos como nós
seguiu Satanás como nosso líder. O versículo 3 diz que éramos pessoas que enfrentaram a ira de Deus. Nós
estavam indo para o inferno, mas os versículos 4-5 dizem que, por causa de seu amor por nós, ele nos resgatou e
nos fez espiritualmente vivos. Assim como o versículo 6 diz que somos elevados ao céu com Jesus.
A. Vemos mais uma vez nos versículos 8 e 9 como somos salvos. Isso é muito específico porque somos salvos
pela graça e não salvos por nossas obras. A graça se refere aos dons gratuitos de Deus para nós, os quais não
fazemos.
merecem nossa salvação e até a respiração do ar que estamos respirando.
B. O versículo 10 nos diz que não somos salvos apenas para nosso próprio prazer; ao contrário, somos salvos para
fazer
bom trabalho. Assim como sabemos que boas obras não nos salvarão, sabemos que somos salvos por
A graça de Deus para fazer boas obras. A graça de Deus é o favor que Ele nos dá e que não merecemos.
C. Um cristão sabe quando ele vai morrer. Você sabe quando você vai morrer? Bem, a resposta é
quando você terminar a obra que Deus lhe designou.
6. Capítulo 2: 11-22 nós, cristãos, somos todos unidos porque somos um em Cristo. O versículo 19 nos diz
que todos somos membros da casa de Deus. Não importa se você é judeu, um
Americano, africano, asiático ou o que for; se você é cristão, todos somos membros de
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a mesma casa. Um cristão africano está mais intimamente relacionado a um cristão americano do que
ele é para sua mãe não salva.

O Capítulo 4: 1-9 fala sobre o modo como uma igreja deve operar
1. Capítulo 4: 11-16 novamente, Paulo apela à unidade da igreja. Paulo diz nos versículos 11-16 que Deus chamou
pessoas para tarefas diferentes na igreja para edificar a igreja. Devemos ajudar outros cristãos
amadurecer para que toda a igreja possa trabalhar juntos para edificar-se. Nosso trabalho como líderes
é ajudar a equipar os santos a trabalhar juntos, para que possamos servir melhor a Deus e uns aos outros.
B. O capítulo 4: 17-32 ensina que nós cristãos não devemos viver como o resto do mundo. Para
Por exemplo, devemos mostrar os “frutos do espírito” (Gal.5: 22-23) na maneira como vivemos.
Eu. O versículo 25 nos diz para não mentirmos que devemos ser honestos e apenas falar a verdade.
ii. O versículo 28 diz que devemos trabalhar em vez de roubar. Deveríamos dar em vez de roubar.
iii. Nosso discurso no versículo 29 deve edificar as pessoas em vez de destruí-las. Tiago 3: 5-10
nos ensina que a língua é uma arma poderosa
iv. O versículo 30 nos diz para não entristecermos o Espírito Santo que vive dentro de nós. Fazemos isso quando
deliberadamente escolha pecar.
v. O versículo 32 nos diz para seguir o exemplo de Jesus e sermos um com o outro e sermos rápidos em
perdoar um ao outro. O perdão é a chave para nos darmos bem. Às vezes todos nós fazemos
algo que faz com que outra pessoa fique ofendida. Se formos rápidos em perdoar, podemos
manter boas relações. Um casamento é um bom exemplo; um casamento bem sucedido é cheio de
perdão.
2. O capítulo 5 nos dá mais instruções sobre como viver como cristãos.
A. Os versículos 1-2 nos dizem para imitar o comportamento de Jesus; como dissemos anteriormente, devemos
viver como
Jesus.
B. Não devemos nos envolver nas práticas pecaminosas do mundo, especialmente, o versículo 3 diz:
imoralidade sexual. Pois, como o versículo 8 diz que éramos anteriormente filhos das trevas, mas agora nós
são filhos da luz. Romanos 6 nos disse que não somos mais escravos do pecado.
C. O versículo 18 nos diz que não devemos ficar bêbados. Não precisamos ficar bêbados porque
somos cheios do Espírito Santo, que nos permite mostrar alegria, ação de graças e submissão.
D. O restante do capítulo 5 trata das relações entre marido e mulher. Isto é muito
ensino importante. Alguns desses ensinamentos podem discordar da prática normal, mas aqui Deus
nos dá a fórmula para uma família feliz e que honra a Deus. Lembre-se de que Deus ama o
Mulher cristã tanto quanto Ele ama o homem.
E. Vamos estudar as instruções de Deus para nossos casamentos.
Eu. Os versículos 22-24 são instruções para as esposas sobre a liderança na família. O marido é o
líder e ele assume a responsabilidade final pelo casamento. A esposa se submete à sua decisão com
respeito. Isso nos apresenta o importante ensino a seguir.
ii. Os versículos 25-33 dão aos maridos responsabilidades importantes.
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iii. O versículo 25 ensina aos maridos que eles devem tratar suas esposas com o mesmo amor de Jesus
teve para a sua igreja. Quanto Jesus amou a igreja? Ele morreu de bom grado pela igreja, e
os maridos devem estar dispostos a morrer por suas esposas?
iv. O propósito de nosso amor é, como dizem os versículos 26 e 27, edificá-la no Senhor. Nós homens somos
ser líderes espirituais.
F. O restante do capítulo afirma que, aos olhos de Deus, somos uma só carne com nossas esposas.
Nós, homens, devemos tratar nossas esposas da maneira que queremos ser tratados.
3. O capítulo 6: 1-4 começa também a ensinar sobre o relacionamento entre filhos e pais.
R. Os filhos devem obedecer aos pais. Este é o quinto mandamento.
B. Os pais também têm uma responsabilidade aqui. Devemos educar nossos filhos com a ideia de que
eles são importantes. Lembre-se de 2 Coríntios 2:14 diz que os pais têm a responsabilidade de
crianças. Nós, pais, devemos ensinar nossos filhos sobre Deus; Este é um assunto muito sério. Quando
o versículo 4 diz que devemos disciplinar nossos filhos, devemos entender que bater em uma criança não é
disciplina. O objetivo de disciplinar uma criança é fazer com que ela saiba que está fazendo algo errado e
para ensiná-lo a fazer a coisa certa. Só bata na criança para ensiná-la e nunca bata na criança quando
você está com raiva.
4. Os versículos 5-9 tratam da relação entre escravos e seus senhores, que era comum

relacionamento nos tempos bíblicos. Hoje, a idéia aqui é aplicável ao funcionário e ao chefe. Escravos e
os funcionários devem ao seu chefe trabalho honesto e lealdade, e o chefe deve seu tratamento aos funcionários
isso imita a maneira como nosso mestre cristão (Jesus) nos trata. Malaquias 3: 5 tem um aviso para o
empregador que engana seu empregado. Temos um ditado nos Estados Unidos que diz assim:
salário honesto por um dia honesto de trabalho ”.
5. O ensino final deste capítulo começa nos versículos 10-18.
R. Devemos entender que estamos envolvidos em guerra espiritual com Satanás e que Satanás é
muito mais forte do que nós. Veja como em Judas, versículo 9, que até um anjo poderoso, o arcanjo
Michael, não discutiu diretamente com Satanás. Só devemos lutar contra Satanás usando a armadura de Deus
porque não estamos lutando contra humanos, nosso inimigo é demoníaco. A oração é a nossa melhor arma.
6. Paulo pede no versículo 19 que a igreja em Éfeso ore por ele. Todos os líderes cristãos precisam
orações.
Filipenses-Colossenses
Paulo está na prisão enquanto escreve para a igreja em Filipos, no norte da Grécia. Ele quer informar
seu status e agradecê-los por um presente que eles enviaram. Ele também tem algum ensino para eles
sobre seus deveres e o perigo de um falso ensino.
Filipenses
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1. Esta carta é escrita para os cristãos em Filipos.
2. O ponto principal do capítulo 1: 1-19 é que estar na prisão não parou o ministério de Paulo. Ele
aproveita a oportunidade para escrever um pouco do Novo Testamento e também para compartilhar o evangelho
com
muitos incluindo seus carcereiros. Paulo nunca se desencorajou, mesmo na prisão, ele continuou seu trabalho.
3. Paulo expressa que não tem medo da morte. Ele sabe que poderia ser morto a qualquer momento, mas
que ele diz no versículo 21, como cristão, se morrer, ele vence. Ele perde a vida aqui na terra, mas
ele ganha vida no céu.
4. Nos versículos 20-26, ele diz que, embora esteja dividido entre querer continuar vivendo e morrendo, ele
desejo de viver porque, vivendo, ele pode ajudar mais a igreja. Nossa atitude deve ser servir
Deus mesmo em perigo extremo, e não se preocupar com a nossa morte, porque não podemos perder.
Todos devemos estar dispostos. como o versículo 29 diz, sofrer por causa do evangelho.
5. Capítulo 2 Paulo sabe que os filipenses estão preocupados com seu bem-estar, e assim ele diz
eles que ele deseja que estejam unidos. Isso só pode acontecer se eles pensarem como Jesus (versículo 5).
Deus deve ser o objeto em que eles se concentram; Deus deve ser muito importante.
6. O capítulo 2: 9-11 afirma algo que é um fato para os cristãos e é um mito para os não-crentes.
Todo mundo confessará que Jesus é Deus. Nós cristãos faremos isso com alegres corações. O perdido
a pessoa fará isso com um coração triste quando estiver a caminho do inferno.
7. O capítulo 3 encontra Paulo alertando novamente sobre o falso ensino da salvação pelas obras. Olhar dentro
versículo 2 em sua descrição das pessoas que trazem falso ensino à igreja.
R. Paulo diz em 3: 3-11 que ele costumava confiar em ser um bom seguidor da lei. Ele conta
tudo o que ele havia feito para ganhar sua salvação. Ele está dizendo que se fosse possível uma pessoa ganhar
salvação, então ele certamente teria. No versículo 7, Paulo afirma que realiza todos os seus esforços para
ganhar sua própria salvação era inútil. Ele agora sabe (versículo 9) que sua justiça só vem
da fé em Jesus.
B. Nos versículos 12-21, Paulo diz que devemos trabalhar em direção ao objetivo de servir a Jesus e ser
mais como ele. Ele nos diz no versículo 20 que nossa cidadania está no céu e estamos esperando
Jesus que transformará nosso corpo humilde para ser como o corpo glorioso de Jesus.
8. Paulo em 4: 1 mostra o verdadeiro coração de um pastor. Ele ama seu povo e quer estar com eles.
A verdadeira marca de um pastor não é que ele seja um grande orador, mas que ele ama e se importa com seus
pessoas. Ele cuida de sua saúde física e espiritual; como Jesus, ele serve seu rebanho, e é um
Bom pastor.
9. Nos versículos 2-3, Paulo está se dirigindo a duas pessoas que estão brigando e pede que elas terminem.
o problema. Ele pede que outros membros da igreja mediem e ajudem Euodia e Syntyche a resolver seus problemas.
disputa para que eles possam trabalhar juntos na igreja.
10. Todos nós precisamos do coração de Paulo. O capítulo 4: 10-13 diz que, por pior que seja a situação em

a vida é, devemos estar contentes. Se Deus lhe der um trabalho perigoso ou um trabalho difícil, devemos
estar contente, não importa o quê.
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A. Veja o encorajamento no versículo 19, onde Deus diz que Ele proverá tudo o que verdadeiramente
precisar. Pode não ser o que pensamos que precisamos, mas será o que Deus sabe que precisamos.
Lembre-se, mesmo que nossa situação leve à nossa morte, ainda ganhamos ver 2Cor. 5: 8. Um cristão é
sempre um vencedor.
Colossenses
Paulo escreveu este livro para a igreja em Colossos, que é uma igreja que ele nunca visitou. Paul uma vez
novamente escreveu este livro quando ele estava na prisão. Ele escreveu esta carta para combater os perigosos
heresias que se infiltraram na igreja. Mais uma vez o elemento judeu na igreja foi
causando problemas. Eles estavam argumentando erroneamente que Jesus sozinho não era suficiente para a
salvação.
Paulo escreveu esta carta para resolver esse problema.
1. Paulo começa mais uma vez cumprimentando a igreja e lembra às pessoas que ele foi designado
por Deus para ser apóstolo, e sua autoridade vem de Deus.
2. Embora Paulo esteja escrevendo para corrigir problemas, ele não abre sua carta falando sobre
estes problemas. Em vez disso, ele começa nos 8 primeiros versículos, mencionando as coisas boas que eles
tinha aprendido. É uma boa maneira de conquistar uma pessoa para o seu ponto de vista; Se você iniciar sua
discussão
atacando o que uma pessoa acredita muitas vezes, fica na defensiva e discute com você. Ao melhor
A maneira de conquistá-lo ao seu lado é apenas dizer a maneira correta de fazer as coisas e deixá-lo ver seus erros
ouvindo você instruir sem dizer que ele fez algo errado.
A. As coisas boas que eles aprenderam são fé e amor no versículo 4 e esperança no versículo 5.
3. Paulo nos versículos 13-19 ensina sobre a natureza de Jesus.
A. Os versículos 13-14 dizem que ele é nosso redentor.
B. O capítulo 1:15 diz que Ele é o herdeiro ou governante de todo o universo criado.
C. Jesus é o criador de todas as coisas, versículos 16-19, e Ele é o primeiro em todas as coisas. Ele é a cabeça
da Igreja.
4. Os versículos 20-23 novamente ensinam que Jesus é a única esperança do mundo.
5. Vemos em 1: 24-2: 3 que todo santo (versículo 26) recebeu o segredo de Deus que é
Cristo. Nós obtemos todas as nossas respostas sobre Deus na Bíblia.
6. Paulo, a seguir, no capítulo 2: 4-8, diz a eles que a razão desse ensino é protegê-los contra
ensino falso que pode desviá-los e até impedir que se tornem cristãos.
A melhor proteção para as pessoas, para que elas não se desviem, é que elas estudem sua Bíblia.
7. Por causa de Cristo, os versículos 9 a 23 nos ensinam que não precisamos seguir leis legalistas.
rituais como restrições de dieta para nos salvar ou circuncisão. Este é outro argumento
contra qualquer trabalho necessário para a salvação.
A. Versículo 11-13. Em Cristo somos circuncidados com a circuncisão feita sem mãos
( Col. 2:11 ), pelo trabalho de regeneração em nós, que é a circuncisão espiritual ou cristã. Ele
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é um judeu interiormente, e a circuncisão é a do coração, Rom.2: 29 . Isto é devido a
Cristo, e pertence à dispensação cristã. É feito sem mãos; não pelo poder de
qualquer criatura, mas pelo poder do abençoado Espírito de Deus.
B. O versículo 18 nos diz para não confiarmos em coisas como visões, mas confiar na palavra de Deus.
O versículo 23 adverte sobre confiar na religião feita pelo homem, que é o que a maioria das pessoas faz.
8. Visto que fomos criados com Cristo 3: 1-17, diz que devemos buscar as coisas que estão acima, como
no paraíso. Como em Gálatas, onde estudamos os frutos do Espírito, agora Paulo nos diz o que
não devemos fazer e então o que devemos fazer.
A. O capítulo 3: 5-9 nos fornece uma lista de coisas que deveríamos fazer porque deixamos de lado nosso antigo
eu e somos novas criaturas.
B. Deveríamos, nos versículos 10 a 11, dizer-nos para colocarmos o novo eu, e nos dizem como é o nosso Cristo
comportamento deve ser parecido.

C. O versículo 17 é outro daqueles grandes versículos a serem memorizados. Tudo o que fazemos, devemos fazer
para
em nome do Senhor. Devemos fazer tudo com ação de graças e para a glória de Deus.
Mesmo enquanto estamos sofrendo, devemos fazê-lo para a glória de Deus, ver Tiago 1: 2. Quando estamos
cavando
em nossos jardins, devemos fazer isso com corações agradecidos.
9. Capítulo 3: 18-22 Paulo dá instruções dizendo às famílias como elas devem viver. Eles devem colocar
em prática os princípios cristãos que aprenderam.
10. Capítulo 4: 2-6, ele dá quatro ordens a serem seguidas por todos os membros da igreja.
A. Primeiro eles devem continuar em oração. Verso 2-3
B. Então eles devem ser gratos. Verso 2
C. Eles devem andar com sabedoria para os incrédulos. Versículo 5 Aqui Paulo está instruindo-os a serem
gentil com os não-crentes, para que você possa levá-los a Cristo.
D. Por fim, seu discurso deve sempre ser cheio de graça. Verso 5-6
11. Paulo fecha esta carta informando-os de que Tíquico era seu representante enviado a
encoraje-os. Capítulo 4: 7-8
12. Paulo no versículo 15 menciona igrejas domésticas. Em muitas partes do mundo, os cristãos se reúnem em
igrejas domésticas. Isto é especialmente verdade em países onde os cristãos são perseguidos. Não é
permitido ou seguro em países como China e Arábia Saudita para os cristãos se reunirem, exceto secretamente em
casas.
Tessalonicenses
Essas duas cartas foram escritas por Paulo para a igreja em Tessalônica, no norte
Grécia. Paulo usa essas cartas para mais ensino. Um dos assuntos era sobre o fim dos tempos,
e ele também usou essas cartas para ajudar a incentivar a igreja durante a perseguição.
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Paulo começa sua carta incentivando o povo. Eles estão sofrendo perseguição e Paulo não
o seu melhor para encorajá-los. Isso é algo importante para nós, líderes da igreja, fazer. É nosso
responsabilidade de incentivar os membros e ajudá-los em tempos difíceis.
1. Ele começa no capítulo 4 para falar sobre alguns problemas na igreja. Veja o versículo 1 como Paulo
diz aos cristãos que devemos viver agradando a Deus. Esse deve ser o objetivo de cada
Cristão em todos os momentos. Paulo também, no versículo 2, diz às pessoas que ele deve ser ouvido e
obedecido porque a autoridade de Paulo vem de Deus.
2. Os versículos 3-8 tratam novamente da imoralidade sexual. Este é um grande problema para os cristãos, como
podemos
veja porque a Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento nos ensina continuamente
ser sexualmente puro. Muitos líderes de igrejas caíram por causa da imoralidade sexual. Nós devemos
guarda-se continuamente contra cair neste pecado. A melhor maneira de nos proteger é orar e
nunca nos permitimos estar em situações em que podemos falhar. Um exemplo disso seria
nunca visite um membro do sexo oposto sozinho. Sempre tenha uma testemunha do sexo oposto com
quando você visita para servir como sua testemunha.
R. Na igreja ocidental, muitos pastores e estudantes do seminário caíram porque
envolvido com pornografia enquanto usa a internet.
B. O desejo sexual é muito forte e, para nos proteger, precisamos, como ensina Efésios 6,
vista a armadura completa de Deus. Lembre-se, como Paulo diz no capítulo 4: 5, não devemos nos comportar como
os
pessoas não salvas que não conseguem se controlar. Paulo nos ensinou em Romanos 6 que o pecado não é
mais nosso mestre. Para que possamos nos controlar e não ceder à tentação sexual.
C. Paulo no versículo 8 nos diz que estamos desobedecendo a Deus quando estamos envolvidos em
imoralidade, mas que não precisamos nos render a esse pecado, porque Deus nos deu o Santo
Espírito para nos ajudar a resistir ao pecado, e com a ajuda de Deus podemos vencer o pecado.
3. Paulo nos versículos 9-12 tem dois ensinamentos para nós.
A. Primeiro, Paulo lhes diz que eles estão fazendo um bom trabalho cuidando um do outro; por mostrar
amor fraternal. No entanto, ele os exorta a fazerem melhor.
B. Aparentemente, capítulo 4: 11-12, algumas das pessoas não estavam mais trabalhando e ganhando suas

vivo. Paulo diz a eles que nós cristãos devemos trabalhar e não ser um fardo para os outros. O que nós
conhecer a igreja, havia muitas pessoas que esperavam um retorno momentâneo de Jesus e
então eles pararam de trabalhar. Ninguém sabe quando Cristo voltará, então devemos viver nossas vidas
normalmente
enquanto esperamos Seu retorno iminente.
4. Paulo, nos versículos 13-18, nos assegura que Jesus voltará novamente para nós e ele ensina o
ordem dos eventos que ocorrerão quando Ele voltar.
A. O versículo 16 nos diz que os mortos ressuscitarão primeiro.
B. O versículo 17 nos diz a seguir que as pessoas vivas se levantarão para encontrar Jesus no ar e todos nós
esteja com Jesus para sempre. Também é um grande incentivo para nós saber que quando um cristão
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morre o amor que nos reuniremos com ele no céu. Há um ditado que diz: “Os cristãos nunca
diga adeus, eles apenas dizem até mais tarde.
5. O capítulo 5: 1-2 nos diz que o dia do Senhor está chegando. Qual é o dia do Senhor?
A. O termo é usado pela primeira vez em Isa 13: 6 Lamentar, pois o dia do Senhor está próximo; Como
destruição do Todo-Poderoso virá! Este termo é usado 23 vezes em todo o
Bíblia, tanto no AT quanto no NT. Veja também Joel para o significado do dia do Senhor em
julgamento por Israel; é um momento de julgamento. Leia Joel 2: 1-11 para ver quão ruim é o dia de
o Senhor é quando é julgamento.
Eu. O dia do Senhor pode se referir ao tempo em que estamos vivendo na terra. É um tempo de
julgamento severo por causa do pecado. A vida em muitas nações reflete que sofremos por causa de
nossos pecados e para essas pessoas este é o dia do Senhor. Por exemplo, muito sofrimento,
na terra, é causado por mau governo, que é um problema de pecado.
ii. Normalmente, “o dia do Senhor” refere-se ao tempo em que Jesus volta novamente para
julgue todos os homens; o fim do tempo. Para a maioria das pessoas, este será um período terrível de julgamento.
iii. O dia do Senhor também é o dia em que os cristãos são recompensados eternamente.
Fale sobre a diferença entre o dia do Senhor para um cristão e para um não
Cristão. Um cristão pode esperar o dia do Senhor, porque é o dia em que
somos recebidos no céu por Jesus. Um não-cristão, como já dissemos,
comece seu tempo de punição eterna no inferno.
B. Paulo no capítulo 5: 1-11 nos assegura que nós, cristãos, não temos nada a temer no dia
do senhor. Ele faz isso apresentando uma série de contrastes entre o destino da
Cristão e a pessoa perdida. Vejamos alguns exemplos:
Eu. O versículo 5 nos assegura que somos filhos da luz e não das trevas.
ii. O versículo 9 nos assegura que não estamos destinados à destruição.
iii. O versículo 10 nos assegura que estaremos com Jesus, quer estejamos mortos ou
vivo.
C. O capítulo 5: 12-22 nos dá algumas instruções finais.
Eu. Os versículos 12 e 13 ensinam a respeitar e apoiar os que têm autoridade e nossos semelhantes
trabalhadores na igreja.
ii. O versículo 14 instrui o cristão forte a encorajar aqueles que não estão fazendo o que
eles deveriam estar fazendo para ajudar e ajudar os irmãos mais fracos.
B. O versículo 15 ensina como tratar aqueles que nos maltratam. Lembre-se do que Jesus disse no
Sermão da Montanha, ver Mateus 5:39. Veja também Provérbios 25:22 ou Romanos 12:20.
7. Paulo nos versículos 16-22 dá uma série de ordens.
A. O versículo 16 se alegra sempre
B. O versículo 17 ora sem cessar - Devemos ter horários regulares de oração. Nós devemos
tenha sempre uma atitude de oração - para nunca ficar longe da oração.
C. O versículo 18 dá graças em todas as circunstâncias - Às vezes é difícil, mas lembre-se de
Por mais difícil que seja sua situação, ninguém pode tirar sua alegria cristã. Podemos sempre olhar
encaminhar para o céu e isso deve fazer com que nossos corações sejam gratos.
D. O versículo 19 diz que não extingue o Espírito - fazemos isso quando andamos no caminho de Satanás e
ignore a Palavra de Deus.
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E. O versículo 20 não despreza as profecias - acolha os ensinamentos da Palavra de Deus.
F. O versículo 21 prova tudo - compare tudo com a Palavra de Deus. Nós devemos estudar o
Bíblia e quando alguém ensina algo sobre Deus, devemos garantir que ele concorda com
Bíblia de Deus. A Bíblia é o padrão de Deus.
G. O versículo 21 diz: apegue-se ao que é bom. Devemos aceitar apenas as coisas boas em
Olhos de Deus. Nós devemos fazer o que é bom aos olhos de Deus.
H. O versículo 22 diz para se abster do mal. Então, aprendemos o que é bom usando a Bíblia. Então nós fazemos
o que é bom, e escolhemos não fazer o mal.
8. Paulo encerra esse ensino dizendo-nos no versículo 23 que devemos andar fielmente com Deus. Nós
não devem seguir o maligno. O versículo 24 diz que Jesus nos ajudará a fazer isso.
Segunda Tessalonicenses
Este livro foi escrito alguns meses após a primeira carta, talvez em resposta a algumas
informações que Paulo recebeu da igreja. A mensagem de Paulo nesta carta é sobre perseguição,
a volta do Senhor e a necessidade de viver de Deus.
1. O capítulo 1: 4-12 é sobre sofrimento.
R. Paulo diz que se orgulha de como eles permanecem fiéis a Jesus, mesmo quando estão
sofrimento. Isso prova que eles são dignos de serem cristãos. Versículo 4-5
B. Aqueles que estão fazendo cristãos sofrerem sofrerão e seu sofrimento será
para sempre. Versículos 6 e 8-9
C. Nosso sofrimento é apenas por um curto período de tempo. Versículo 7
D. Paulo deseja que Deus seja glorificado em nosso sofrimento. Versículo 12 De alguma maneira, de certa maneira
não entendo, Deus é glorificado em nosso sofrimento e Seu reino avança.
2. O capítulo 2: 1-12 lida com o medo que alguns dos santos têm. Eles temem que tenham
perdeu o dia do Senhor; que Jesus voltou para os seus santos e que eles sentiram falta dele.
Paulo diz que isso ainda não aconteceu porque os sinais que precedem o dia do Senhor
ainda não chegou.
R. Um dos sinais é que o homem da ilegalidade ainda não chegou. Este será um homem que é
muito perverso e que se coloca como um objeto de adoração no lugar de Deus. Haverá um
tempo de grande rebelião. Verso 3 Muitas vezes na história as pessoas pensaram que isso estava acontecendo,
mas nunca podemos dizer com certeza quem é o homem da ilegalidade
3. No capítulo três versículos 10-13, Paulo apela aos crentes para não ficarem ociosos. Eles devem trabalhar e
ganhar
sua própria vida. Para enfatizar a importância disso, o versículo 11 diz que a pessoa
quem não vai trabalhar passa fome. Paulo diz isso para interromper a prática de alguns que não estão trabalhando.
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A. Novamente no versículo 13, como vimos em Gálatas 6: 9, somos encorajados a continuar trabalhando e não a
cansar-se de servir a Deus. Devemos ter cuidado para poder trabalhar por um longo tempo. Muitos
Os cristãos cometem o erro de tentar fazer demais e se cansam depois de um tempo e eles
pare de trabalhar para o reino. Devemos trabalhar em um nível que possamos manter por um longo tempo.
Timothy-Philemon
Paulo escreveu duas cartas a Timóteo para encorajá-lo e instruí-lo. Timóteo após sua conversão
tornou-se pastor e está passando por um momento difícil. Paulo escreve para Timóteo e também Tito para instruir
esses jovens pastores em como ser pastores eficazes. Ele os advertiu dos perigos de falsas
professores, ele os encorajou diante da perseguição e deu-lhes instruções em
adoração e ministério.
Primeiro Timóteo
1. A primeira área de preocupação é o falso ensino, capítulo 1: 3-11. Ele nomeia Hymenaeus e Alexander como
dois dos falsos mestres no versículo 20. Quando Paulo diz que os entregou a Satanás, ele está
provavelmente dizendo que ele colocou essas duas pessoas fora da igreja. Devemos aprender com isso e
faça todo o possível para impedir o ensino falso em nossas igrejas.
2. Paulo então instrui a igreja a ter uma vida de oração. Ele os dirige à oração pelos outros.
Capítulo 2: 1-2 Paulo os instrui a orar por outros, como governantes, para que, como o versículo 2 diga:
pode ter vidas pacíficas e dignas.

3. O capítulo 2: 9-15 dá algumas instruções sobre o papel das mulheres na igreja. Ele instrui
mulheres para se vestir com modéstia. Ele também ordena (versículo 12) que as mulheres não exerçam autoridade
sobre
homens.
4. O Capítulo 3 instrui como as igrejas devem ser governadas.
A. Os versículos 1 a 7 falam sobre um escritório com três nomes diferentes, todos significando a mesma coisa ancião, bispo. Ou pastor. Vemos que ele deve ser um homem de boa reputação pública. Ele também deve
gerenciar bem sua própria casa. Ele não pode ter mais de uma esposa. Observe que ele deve ser capaz de
ensine a Bíblia. Os presbíteros governam a igreja sob a liderança de Jesus. Os anciãos devem ser bons
exemplos para a igreja.
B. O versículo 5 defende que um homem que não pode gerenciar seus negócios em sua vida privada não é
qualificado para ajudar a gerenciar uma igreja.
C. O versículo 6 ensina um bom princípio. Não dê responsabilidade aos novos crentes. Espere até
eles tiveram a oportunidade de amadurecer e provar a si mesmos.
D. Os anciãos têm muita responsabilidade e devem ser escolhidos com muito cuidado. Eles devem primeiro
sinta o chamado de Deus, e então esse chamado deve ser afirmado pela igreja. Uma pessoa não deve
assuma levemente o cargo de pastor ou ancião.
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5. Os versículos 8-13 falam sobre diáconos que fazem grande parte do trabalho prático da igreja. Nós vemos
que eles também devem ter uma boa reputação. Eles devem ser testados (versículo 10), o que significa que
eles não devem ser novos crentes e devem mostrar que vivem segundo padrões divinos.
6. O capítulo 3:15 nos diz que a igreja local é o lugar onde as verdades sobre Cristo devem ser
proclamados e onde as verdades são protegidas. Paulo já ensinou neste capítulo como
as pessoas devem se comportar e como os líderes devem ser escolhidos. Este capítulo tem muita prática
instrução para igrejas.
7. O capítulo 4: 1-5 adverte os cristãos a se precaverem contra o falso ensino, porque algumas igrejas
os líderes não seguirão a Bíblia em seus ensinamentos.
8. Capítulo 4: 6-16. O primeiro ponto é apresentado no versículo 6, que ensina que um bom pregador deve ser
treinado nas palavras de fé; isto significa que os pregadores devem ser estudantes da Bíblia. Nós
nunca devemos pregar ou ensinar a Bíblia até que estudemos seriamente a Bíblia e tenhamos uma
bom entendimento de suas verdades.
A. O versículo 7 diz que eles não têm nada a ver com mitos, o que significa que eles não devem ensinar
qualquer coisa que não seja do livro da verdade que é a Bíblia. Lembre-se de que não acreditamos
qualquer coisa sobre Deus, a menos que lemos na Bíblia, e repito, temos a responsabilidade de apenas
ensinar ou pregar o que encontramos na Bíblia e nada mais. Essas são ordens de Deus. Isto é muito
sério.
B. O versículo 13 instrui que a leitura pública das Escrituras é adequada. É bom para uma igreja ler um
grande parte da Bíblia em voz alta domingo no culto.
C. Os versículos 15-16 dizem que o líder de uma igreja deve praticar o que ele prega e não apenas
falar ou ensinar. Nós devemos dar um bom exemplo.
9. O capítulo 5 ensina sobre responsabilidades dentro da família da igreja.
A. Os versículos 1-2 ensinam o pastor a respeitar e amar os membros de sua igreja como ele faz
própria família.
B. Os versículos 3-16 ensinam sobre como uma igreja deve tratar as viúvas.
Eu. Identifique quem são verdadeiramente viúvas. Estes são os que não têm família para cuidar
eles. É responsabilidade da família cuidar das viúvas. O versículo 8 é um ensino muito forte
sobre aqueles que não cuidam das viúvas de sua família. Se não houver família para cuidar
eles então o versículo 16 diz que a igreja deveria fazê-lo. E quando há uma família, mas eles
não cuidará de suas viúvas - a igreja deveria cuidar da viúva? Minha opinião é sim.
Eu acredito que esse ensino também se aplica aos órfãos. Tiago 1:27
ii. O versículo 14 ensina que é bom para uma viúva se casar novamente, o que significa que é bom para um
homem para casar com uma viúva.
10. O próximo ensinamento instrui a igreja como tratar pastores e anciãos. 5:17 diz que eles devem
seja honrado e o versículo 18 diz que eles devem ser pagos - especialmente pastores. Uma igreja só pode pagar

pastores se eles têm dinheiro, e muitas igrejas não têm dinheiro, mas se possível, os pastores devem
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ser pago. É bom para uma igreja ter um pastor de tempo integral que possa dedicar todo o seu tempo a servir
como pastor e não precisa trabalhar para ganhar a vida.
A. O versículo 19-21 fala sobre acusar um ancião ou pastor de fazer algo errado. A primeira coisa é não
fazer acusações contra um ancião, a menos que você tenha testemunhas - não fofoque sobre os líderes da
sua igreja. Sua atitude em relação aos líderes da igreja deve ser que você deseja apoiá-los.
B. No entanto, anciãos e pastores também são pecadores e o versículo 20 ensina que eles devem ser
disciplinado quando eles persistem no pecado. Às vezes, eles devem ser removidos do cargo. Verso 21
nos adverte a não fazer isso por sentimentos pessoais, apenas como último recurso e apenas com base
em fatos.
C. Podemos evitar muitos problemas na igreja se fizermos como o versículo 22 diz. Nós devemos ser muito
cuidado na escolha de nossos líderes. Examine-os e reserve um tempo e só depois de muito
jejum e oração designamos nossos líderes. Atos 14:23 1 Timóteo 5:24 diz que com alguns
pessoas que podemos ver facilmente seus pecados, mas outras pessoas podem mantê-los ocultos por um longo
tempo. Nós
devemos ter cuidado e devemos disciplinar sempre que necessário.
11. Paulo no capítulo 6: 3-10 diz a Timóteo para ficar longe daqueles que ensinam doutrina falsa e
que causam problemas na igreja. 2 João 1: 10-11
A. Paulo ensina que um dos motivos dos falsos mestres é o dinheiro. Veja o versículo 7 para uma
afirmação verdadeira de que muitas pessoas não conseguem acreditar. O versículo 8 nos ensina
estar satisfeito com as necessidades básicas da vida. O versículo 9 diz que aqueles que desejam riquezas caem
em uma armadilha e, como o versículo 10 diz, os leva à ruína. Isso ocorre porque muitas pessoas perseguem
a riqueza é sua primeira prioridade e eles sentem que nunca têm dinheiro suficiente.
B. Paulo está falando com os líderes da igreja aqui. Parece que ele estava conversando com muitos de nossos
pastores
aqui em Uganda. Ele está condenando aqueles que usam suas igrejas para se tornarem ricos.
12. Paulo continua no versículo 11 para instruir todos os professores, todos os pregadores a não ensinarem falsas
doutrinas e
para não usar seu escritório para ficar rico. Em vez disso, devem buscar a justiça e combater o bem
luta.
13. Paulo ensina nos versículos 17-19 que é certo ser rico se você tiver a atitude certa sobre
suas riquezas. As pessoas não devem se orgulhar de sua riqueza e não devem confiar em
dinheiro deles. Eles devem reconhecer que suas riquezas vieram de Deus e devem ser
generoso em compartilhar sua riqueza. O homem que fundou a Caterpillar Company deu 90% da
a renda da empresa para o trabalho da igreja e Deus abençoou ricamente a empresa que faz muitos
das escavadeiras que vemos em Uganda. Esta história refere-se à antiga empresa e não à atual
que não é possuído e controlado pelos cristãos.
Segundo Timóteo
Paulo escreveu este livro para continuar a incentivar e instruir Timóteo. Ele sabia que era difícil
os tempos estavam chegando e ele desejava encorajar Timóteo e a igreja.
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Paulo estava na prisão pouco antes de sua execução, quando escreveu esta carta, que é a última carta
ele escreveu. Nero era imperador de Roma e perseguia terrivelmente os cristãos.
1. A primeira coisa a olhar é encontrada no capítulo um, versículo 5. Vemos que a avó de Timothy
e mãe eram ambas crentes. Parece que eles fizeram seu trabalho e ensinaram Timóteo sobre
Jesus. Todo pai cristão e todos os parentes são responsáveis por ensinar a verdade a seus filhos
sobre Jesus. Há muito ensino na Bíblia sobre como devemos ensinar nossos filhos
sobre Deus. Veja Ps. 34:11, por exemplo. Você responderá a Deus por sua fidelidade neste
importam. Você não é responsável por seus filhos aceitarem Jesus e se tornarem cristãos, mas
você é obrigado a ensiná-los. Muitas pessoas que se tornam cristãs são convertidas desde cedo
era.
2. Paulo, no capítulo um, continua incentivando Timóteo.

A. Paulo no versículo sete ensina que não devemos ser pessoas temerosas.
B. Paulo continua, começando no versículo 8, dizendo aos crentes para permanecerem firmes ao sofrer. Inverso
doze ele os lembra que eles não devem ter vergonha de seu sofrimento quando sofrermos
por causa de nossas crenças. 1 Pedro 4: 12-16 Paulo diz que precisamos confiar em Jesus para nos ajudar em
ensaios.
3. Paulo, no capítulo dois, continua incentivando o povo a continuar na fé, mesmo quando
eles sofrem. Ele aponta nos versículos 3 e 4 que somos soldados no exército de Deus. Nosso sofrimento e
os ataques contra nós pelo inimigo são porque estamos envolvidos em guerra espiritual. Versículos 6-7
mencione que há recompensas por nossa perseverança; as recompensas do cristão são eternas.
A. Em 2 Timóteo 2: 8-13, Paulo incentiva os pastores a suportar o sofrimento pelo bem de seu povo.
No versículo 10, Paulo diz que sofreu por espalhar o evangelho e todos os pastores devem
estar disposto a fazer o mesmo pelo bem dos eleitos; para ajudá-los a obter a salvação. Versículos 11-13
diga-nos que nós, cristãos, devemos sofrer com Jesus se esperamos reinar com ele. A declaração
que “se o negarmos, ele nos negará” é um aviso contra a apostasia ou a queda. O versículo 13 é
um verso de encorajamento para nós. Diz-nos que, enquanto nós cristãos podemos ser infiéis, Jesus
seja sempre fiel. Lembre-se de que o próprio Jesus sofreu por causa dos eleitos. Ele não está perguntando
você faça qualquer coisa que Ele não tenha feito.
4. O capítulo três versículos 1-14 prediz tanto (versículo 12) perseguição para os cristãos quanto falsa
ensino. Os principais tópicos do Novo Testamento são que devemos esperar sofrimento e
perseguição e também que haverá muitos falsos professores. Leia os versículos 1-9 e veja que Paulo é
descrevendo a igreja em Uganda.
R. Paulo nos diz no versículo cinco que devemos ter muito cuidado para garantir que nossos pastores e
professores são realmente cristãos. Devemos ficar longe de pregadores e professores que não são
realmente cristãos. Isso significa que devemos julgar nossos líderes e a única maneira de fazer isso é
comparar o que eles ensinam com o que a Bíblia diz.
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5. O Capítulo 3: 16-17 é uma das passagens bíblicas mais conhecidas da Bíblia, e é bom
memorize esses versículos. Toda escritura, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse, é o próprio
palavra de Deus, e é precisa e autoritária. O objetivo de aprender tudo o que podemos sobre
a Bíblia é para que sejamos capazes de ser cristãos mais eficazes. Estudamos a Bíblia para que possamos
adorar e servir melhor a Deus. Esta é a razão para esta classe.
6. Paulo continua no capítulo quatro para instruir Timóteo e todos os pastores a pregar fielmente a palavra.
de Deus, e estar pronto para fazer isso a qualquer momento. Os versículos 3-4 descrevem a igreja hoje em que
as pessoas querem ouvir mensagens agradáveis e não querem ouvir os ensinamentos difíceis do
Bíblia como no versículo 5, onde nos dizem para suportarmos o sofrimento. As pessoas querem ser enganadas por
mensagens agradáveis em vez do verdadeiro ensinamento de Deus. Devemos sempre pregar para agradar a Deus
primeiro
e não homem. Todas as nossas vidas devem estar focadas em Deus. Se ensinando as verdades de Deus, somos
perseguidos pelo homem do que devemos suportar essa perseguição.
A. As palavras de Paulo nos versículos 6-8 devem inspirar todos nós. Paulo sabe que ele está perto da morte
e ele está convencido de que, da melhor maneira possível, serviu a Deus fielmente e está pronto para
ir para o céu. Esta é uma declaração de vitória de Paulo, um homem que sofreu muito para avançar
o reino de deus. Paulo foi executado logo depois de escrever essas palavras.
B. Vemos nos versículos 9-18 algo que todo líder cristão deve estar preparado.
Eu. Vemos nos versículos 10 e 16 que muitas vezes quando você está sofrendo e precisa do apoio
de outros cristãos, que eles vão te abandonar. Mateus 26:31
ii. Algumas pessoas, de acordo com o versículo 14, até atacam e machucam você.
III, Deus sempre estará com você; Ele não vai te abandonar. Ele irá, de acordo com os versículos 17 e
18, fortalecer o seu durante o seu tempo de julgamento. Você sempre pode contar com Deus.
Titus
Paulo escreveu este livro alguns anos antes do segundo Timóteo. Ele está escrevendo para Titus, um jovem
líder da igreja. Ele está preocupado com todo o falso ensino que está acontecendo na igreja e com a falta de
de boas obras dos cristãos.
1. Paulo, no capítulo um, versículos 5-9, instrui Tito a nomear anciãos e ele lhe dá instruções

sobre quais devem ser suas qualificações. Esse ensino sobre os anciãos também vimos em seu primeiro
carta a Timothy. É importante que a igreja tenha líderes piedosos. Ele faz o mesmo ponto em
versículo 7 que ele havia feito em Primeiro Timóteo, que é que um ancião ou pastor da igreja deve ter um
bom testemunho; ele deve viver uma vida moral. Ele deve ser um bom exemplo. O versículo 9 diz que um ancião
deve ser capaz de ensinar fielmente as lições da Bíblia e defender a fé contra ataques.
R. Os versículos 10 a 15 tratam dos inimigos que enfrentam a igreja e seus líderes. A razão pela qual precisamos
bons anciãos é como Paulo demonstra para proteger a igreja contra falsos mestres. Ele descreve
alguns dos falsos ensinamentos. Paulo nos versículos 7 e 11 ensina contra aqueles que ensinam porque

Page 77
77

eles querem dinheiro. Nossa posição como líderes é servir a Deus para promover Seu reino, e não tão
que podemos nos tornar ricos.
B. O versículo 16 ensina que muitos líderes contam uma boa história sobre ser bons cristãos, mas seus
vidas mostram que eles não são realmente cristãos.
2. Os capítulos 2-3 dão instruções sobre como viver nossas vidas. Devemos fazer boas obras porque
nós somos salvos; para não ser salvo.
A. Nos versículos 1 a 8, devemos viver nossas vidas como bons exemplos para os outros, e os idosos têm um
responsabilidade especial de fazer isso. O versículo 14 diz que devemos estar ansiosos para fazer boas obras.
B. O capítulo 3: 1 nos diz para sermos bons cidadãos e obedecermos às leis de nossa nação.
C. O capítulo 3:10 nos instrui a lidar com a pessoa divisora. Devemos avisá-lo
E se ele persistir, não teremos mais nada a ver com a pessoa que procura causar
dissensão na igreja. Colocá-los fora da igreja? Nós devemos proteger a igreja.
Philemon
Esta é uma carta curta que Paulo escreveu em nome de um novo cristão. O cristão chamado Onésimo
era um escravo que roubara dinheiro de seu mestre e depois escapara para Roma. Ele encontrou
Paulo e tornou-se cristão e também amigo de Paulo. Paulo convenceu Onésimo a fazer o
coisa correta que era voltar ao seu mestre. Paulo escreveu uma carta ao mestre chamado
Philemon pedindo misericórdia por Onésimo, que agora é um companheiro cristão. Nós não sabemos o
resultados dos esforços de Paulo.
Isso conclui os treze livros que Paulo escreveu para o Novo Testamento. Observe como Paulo gostou
apresentar seus livros com uma saudação e terminar suas cartas com uma despedida que incluía uma
bênção.
Hebreus
Quem escreveu o livro - ninguém realmente sabe. Foi escrito para judeus, mas não sabemos qual
grupo de judeus, embora saibamos que foi escrito para os cristãos judeus para incentivá-los a
permaneça forte na fé e não volte ao judaísmo. Há muitos ensinamentos importantes
para nós neste livro. Um ensinamento é demonstrar a superioridade da obra de Cristo sobre os
Sistema de sacrifícios do Antigo Testamento.
1. O capítulo um, versículos 1-4, é outra afirmação forte como a de João 1: 1-5, testificando que
Jesus é Deus. O versículo 2 repete o que João capítulo um disse que todas as coisas foram criadas por meio de
Ele. O autor de Hebreus enfatiza a superioridade de Cristo. Os versículos 1-2 falam sobre como Deus
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falou anteriormente através dos profetas, mas agora Ele fala diretamente conosco de uma maneira superior
através de Jesus. Os judeus teriam sabido que a frase "nestes últimos dias" se referia ao
época do Messias.
A. A próxima seção, versículos 5-14, afirma que Jesus é superior aos anjos que, como versos
14 diz: servir a Jesus e aos humanos. Anjos não são mais altos que o homem e adoram
Cristo assim como nós (versículo 6). De fato, 1 Coríntios 6: 3 diz que nós humanos julgaremos os anjos.
2. O capítulo 2: 1-8 fala mais sobre os anjos e seu relacionamento com o homem e Jesus. Sabemos de
capítulo um versículo 14 que os anjos servirão a nós e a Jesus, mas 2: 7 diz que por um curto período de tempo
Jesus se humilhou e foi feito inferior aos anjos. Isso foi apenas por um curto período de tempo.
Observe em 2: 2-3 um forte aviso para nós. Não devemos rejeitar a oferta da salvação de Deus quando Deus
oferece porque Ele não pode oferecê-lo novamente.
A. Os versículos 9 a 18 ensinam sobre a humanidade de Jesus e como Ele se une a nós. Nós devemos

Entenda que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. O versículo 13 conta como Jesus compartilhou
todas as coisas conosco, como doenças, fome e tentação (às quais Ele não cedeu). isso foi
através da morte deste homem perfeito, que o poder de Satanás foi destruído e, como versículo 15,
diz que fomos libertados de Satanás. O versículo 16 diz que Jesus fez Sua obra pelos humanos e não
anjos. Anjos caídos não serão salvos de seus pecados, mas nós podemos ser salvos.
B. Os versículos 17-18 nos dizem que a razão de Jesus ser uma pessoa como nós é para que Seu sacrifício por
nossos pecados seriam aceitáveis a Deus. O versículo 17 ensina que o castigo de Jesus foi
aceitável a Deus como punição por nossos pecados; em outras palavras, Jesus foi punido por todos os pecados.
de todos os cristãos. O versículo 18 diz que o castigo de Jesus é aceitável por Deus porque Jesus nunca
pecou, embora tenha sido tentado como nós, e ainda assim não pecou, veja Hebreus 4:15.
Lembre-se de que Jesus era totalmente homem e que ele teve as mesmas tentações que nós. Ele também era
totalmente Deus
o que lhe permitiu não pecar.
3. O capítulo 3: 1-6 ensina que Cristo é superior a Moisés. Muitos dos convertidos judeus não
entender o relacionamento correto entre Jesus e Moisés. Eles pensaram que Jesus deveria
impor a lei de Moisés a todas as pessoas. Eles falharam em perceber que Jesus era mais alto que Moisés.
Afinal, Jesus é Deus e Jesus criou Moisés. Os versículos 5-6 nos dizem que Moisés era um fiel
servo enquanto Jesus é um filho fiel. Todos os líderes da igreja devem ser fiéis para perceber que somos
apenas servos humildes, e o único a ser levantado é o Senhor Jesus.
R. Os versículos 7 a 19 são um aviso aos crentes para não apenas se tornarem conhecedores de Jesus. Nós
deve aumentar esse conhecimento e fazer coisas boas com esse conhecimento. Sabendo que Jesus é
Deus não basta por si só. Devemos torná-lo nosso Deus confiando nele o suficiente para seguir e
obedecê-lo e servi-lo. O versículo 19 diz que a razão pela qual os hebreus não puderam entrar no
Terra Prometida foi por causa de sua incredulidade. Em outras palavras, eles acreditavam em Deus, mas não
o suficiente para segui-lo e obedecê-lo e confiar nele completamente.
B. A Bíblia fala sobre a diferença entre fé e fé salvadora em vários lugares. Salvando
fé é trabalhar fé. Falaremos mais sobre esse assunto quando estudarmos o livro de Tiago.
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4. O capítulo quatro fala sobre entrar no descanso de Deus, o que todos os verdadeiros crentes farão quando
morrerem.
O aviso aqui é que não deixemos de entrar nesse descanso como o povo do Antigo Testamento fez.
por causa de sua desobediência.
R. O versículo 12 é um versículo bem conhecido que fala sobre o poder da Palavra de Deus, a Bíblia. Nós
devemos reconhecer que a Bíblia é a própria palavra de Deus e que há poder na mensagem.
O ensino aqui é em resposta a esse fato. Tudo o que sabemos sobre Deus é encontrado na Bíblia. Nós
Os cristãos devem estudar e pregar a Palavra de Deus fielmente.
5. O capítulo 4:14 ao capítulo 10 é uma discussão sobre Jesus como nosso sumo sacerdote.
R. O capítulo 4:14 fala sobre o fato de que Jesus é nosso sumo sacerdote e agora está no céu.
Jesus é nosso sumo sacerdote perfeito porque foi tentado como nós, mas nunca pecou. Nós
portanto, temos acesso a Deus porque fomos purificados e fomos feitos
justos pelo seu sacrifício por nós.
B. O capítulo 5: 1-10 compara Jesus ao sacerdote humano da tribo de Levi, que ofereceu
sacrifícios pelos pecados do povo e também pelos próprios pecados. Jesus era da tribo de Judá e
Ele foi designado para a posição de sumo sacerdote por Deus. De acordo com o versículo 9, o sacrifício de Jesus
foi suficiente para permitir nosso perdão, porque Ele, ao contrário do sacerdote humano, era inocente de
qualquer pecado para que Jesus não precisasse de perdão. O sacerdote humano tinha seus próprios pecados a serem
perdoados.
C. Os versículos 11-14 ao capítulo 6 são uma crítica aos convertidos judeus. Estes foram
cristãos imaturos e eles não estavam vivendo da maneira que os cristãos deveriam. Há um aviso
aqui para todos os cristãos que devemos ter certeza de estudar a Bíblia e crescer na fé. Nós devemos
viver uma vida que mostre que pertencemos claramente a Jesus e precisamos crescer continuamente em nossa fé
para
que vivemos cada vez mais do jeito que Ele quer que vivamos.
D. O capítulo 6, versículos 4-6, é um aviso para as pessoas que fingem ser crentes, mas que são

realmente não crentes. O aviso é que apenas ir à igreja e associar-se à igreja
não te salvar. A idéia é que apenas um gostinho (versículo 4) de Jesus não é suficiente, devemos (versículo 7)
beba e leve-o para dentro de nossos corpos. Quando as pessoas realmente caem, elas são condenadas porque
eles se recusam teimosamente a aceitar o sacrifício de Jesus. Essas pessoas sabiam sobre Jesus, mas eles
nunca se tornou cristão.
E. O capítulo 7 compara Jesus a Melquisedeque, outro sumo sacerdote. Veja Gênesis 14: 18-20, onde
lemos que Melquisedeque era um sacerdote de um tipo diferente dos levitas. Nós sabemos que ele
foi superior a Abraão porque vemos que ele abençoou Abraão e que Abraão deu uma
dízimo a Melquisedeque. Aquele que é superior dá a bênção ao inferior. Melquisedeque
era sacerdote e era o rei de Salém, que é o nome inicial de Jerusalém. O nome dele
era composto de dois nomes hebraicos. Melek significa rei e Zedek significa justo.
Eu. Os versículos 13-28 falam da superioridade do sacerdócio de Jesus. Isso ocorre porque o
o sacerdócio de Jesus é eterno.
F. O capítulo 8 nos diz que a nova aliança é superior à antiga aliança. A Antiga Aliança
centrado na lei enquanto a nova aliança se centra em Cristo e é selada com Seu sangue.
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O versículo 1 nos diz que a nova aliança está centrada no céu, e não na terra como a antiga
pacto. Veja o versículo 6, que nos diz que a nova aliança é superior e dá melhores
promessas; então substitui a antiga aliança.
G. O capítulo 9 compara Cristo ao tabernáculo. Em outras palavras, este capítulo compara os
Novo Testamento ou a nova aliança com o Antigo Testamento ou a antiga aliança da lei.
Vemos o quanto a nova aliança é superior à antiga.
Eu. Versículos 1, 11, 24: o santuário do tabernáculo original é deste mundo; a verdade
tabernáculo é a morada de Deus no céu.
ii. Os versículos 7 e 12 nos ensinam que a nova aliança é permanente, diferente da antiga.
ii. O versículo 12 nos diz que, sob a nova aliança, todos os pecados são perdoados, e não apenas
pecados específicos sob a antiga aliança.
iii. Os versículos 13-14 nos dizem que o sacrifício de animais foi capaz de trazer limpeza ao
pessoa externa. O sacrifício superior de Jesus é capaz de tornar a humanidade espiritualmente limpa em nossa
corações e nos apresenta justos diante de Deus.
iv. Os versículos 15-28 falam sobre a nova aliança ou o Novo Testamento. A palavra grega para
convênio também significa testamento. O Antigo Testamento é a aliança da lei. O novo
Testamento é a aliança da Graça. Diferentemente da antiga aliança, a nova aliança é permanente.
O sacrifício perfeito de Jesus é o último sacrifício necessário.
H. O capítulo 10: 1-25 nos diz novamente que o sacrifício que Jesus fez é suficiente para todos os tempos. Quando
Jesus estava na cruz e ganhou perdão por todos os pecados que seus filhos jamais cometeriam. UMA
Os pecados de Christian são perdoados para sempre.
I. O capítulo 10: 26-39 adverte as pessoas a não rejeitarem a salvação oferecida por Jesus na esperança
que existe outra salvação da qual gostaríamos melhor. Perdão pelo sacrifício de
Jesus é a única salvação que existe. O versículo 26 é um aviso para aceitar a salvação oferecida pelo
sacrifício de Jesus assim que ouvimos falar, porque, se não o fizermos, não há outra escolha
acessível. As pessoas querem fazer as coisas do seu jeito e isso inclui como elas são salvas. 1
prova de que o relato bíblico de Jesus é verdadeiro é que os humanos nunca teriam escrito uma história
imaginando um Deus tão humilde que foi espancado e crucificado.
Eu. Os versículos 27-31 prometem um castigo terrível para aqueles que rejeitam Jesus. Veja o versículo 31 para uma
declaração que deve nos dar um aviso para pensar e agir. O versículo 28 ensina que
houve um castigo terrível por desobedecer a Moisés que era humano; apenas pense quanto
pior, o castigo será por desobedecer a Jesus, que é Deus.
6. O capítulo 11 é dedicado à idéia de fé. O versículo 1 define fé para nós. Fé é confiar
algo que não podemos ver ou tocar, como colocar toda a nossa fé para o nosso futuro eterno em Jesus.
O capítulo 11 lista muitos santos do Antigo Testamento que eram fiéis, e é bom que você olhe
através desta lista. Esta passagem está falando sobre as pessoas do Antigo Testamento, mas os versículos 36 e 37
poderiam
estar prevendo quantos cristãos exercem fé no futuro. Estes dois versos
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descreva o que aconteceu e continua a acontecer com muitos cristãos. Todos devemos estar preparados
sofrer e até ser morto por causa de nossa fé em Jesus.
7. O capítulo 12 nos diz para manter os olhos em Jesus
A. Os versículos 1-2 explicam que temos o exemplo de todos os cristãos que morreram antes de nós, incluindo
todas as pessoas listadas no capítulo 11 para nos ajudar a viver como deveríamos. Também somos instruídos a
manter
nossos olhos em Jesus para nos ajudar nesta vida. Devemos encarar a vida como uma corrida de resistência. Muitos
as pessoas vivem por um curto período imitando os cristãos, mas depois desaparecem. O verdadeiro cristão é o
pessoa que olha para Jesus para ajudá-lo a viver como cristão até o fim de sua vida, não importa quão
longo ou difícil. O versículo 3 repete a ideia de que nossa tarefa é ser paciente e perseverar até o final de
nossa vida.
B. O versículo 4 nos diz que devemos estar preparados para desistir de nosso sangue, se necessário, no
luta contra o pecado. A fé o ajudará a suportar.
C. Os versículos 5-13 nos dizem que às vezes sofremos porque Deus está nos disciplinando. Disciplina de Deus
é um sinal de que pertencemos a ele. Leia Provérbios 3: 11-12. Se você não for punido por repetir
e pecado impenitente, então talvez você não pertença a Deus.
D. Os versículos 14-17 nos lembram que devemos viver de uma maneira que mostre que pertencemos a
Deus e não o mundo. Devemos ter um bom testemunho ao vivermos imitando Jesus.
Não conquistamos nossa salvação por nosso comportamento, mas mostramos que somos salvos por nossos
obediência a Jesus.
E. Os versículos 18 a 24 são uma comparação entre os antigos e os novos convênios.
Eu. A antiga aliança não é uma aliança reconfortante, porque nos impede de estar perto de
Deus. Moisés no versículo 21 descreve isso como uma aliança assustadora. As pessoas foram ameaçadas
com a morte se Deus falasse com eles (Êxodo 20:19). Eles foram ameaçados de morte se eles ainda
tocou a montanha onde Deus estava (Êxodo 19:13).
ii. A nova aliança, conforme descrita nos versículos 22-24, nos aproxima de Deus; nós temos acesso
através de Cristo para Deus. Vemos a descrição de uma reunião festiva do povo justo em
céu. A nova aliança é alegre, em contraste com a antiga. O sumo sacerdote foi
entre o povo e Deus sob a Antiga Aliança. Sob o Novo Testamento, entramos em
a presença de Deus nós mesmos.
F. O capítulo termina nos versículos 25-29, dizendo-nos para não rejeitar a advertência do céu, porque
como este capítulo diz para encerrar, nosso Deus é um Deus de julgamento feroz.
8. O capítulo 13, versículos 1-6, fecha o livro de Hebreus com uma série de ordens que devemos obedecer.
A. O verso que alguém diz para sempre praticar o amor fraterno.
B. O versículo 2 nos diz que devemos ser hospitaleiros com os outros.
C. O versículo 3 ensina que todos os cristãos são um corpo e quando um cristão sofre, todos nós
Sofra. Um exemplo é quando um cristão está sendo perseguido e preso por ser um
Cristão, devemos considerar que é como se também estivéssemos na prisão. Devemos fazer o que pudermos
Socorro. Muitas vezes, a única coisa que podemos fazer é orar, por isso devemos orar por eles.
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D. O versículo 4 dá um comando sobre a importância de manter nossos casamentos sexualmente puros.
E. O versículo 5 nos diz para não amar dinheiro; estar contentes com o que Deus nos deu ..
F. O versículo 6 diz que podemos enfrentar a vida com confiança, porque Jesus está do nosso lado. Nós podemos
enfrentar
tudo com confiança por causa de Jesus. Até a morte não pode nos machucar.
9. Os versículos 7-17 contêm mais instruções para nós. Devemos seguir nossos líderes e evitar falsas
professores. O versículo 8 nos diz que podemos contar com Jesus porque Ele nunca muda. O versículo 16 diz
nós a fazer coisas boas; compartilhar porque isso agrada a Deus.
10. Versículos 18-25, o autor encerra este livro com um pedido de orações pelos líderes cristãos
a quem nos é dito no versículo 17 a obedecer. Portanto, devemos ser fiéis em orar por nossos líderes.
A. Os versículos 20-31 são uma bênção. Uma bênção é uma bênção de Deus dada ao povo por
o padre no Antigo Testamento ou o pastor cristão. Levítico 9: 22-23 Há muitos

bênçãos encontradas na Bíblia.
O principal objetivo dos hebreus:
1. Mostrar a superioridade de Cristo sobre toda a criação, como anjos e Moisés.
2. Mostrar que Jesus é nosso sumo sacerdote e superior a todos os outros sacerdotes.
3. A superioridade da Nova Aliança ou Testamento sobre a Antiga Aliança ou Testamento.
James
Tiago é um livro cheio de instruções práticas para os cristãos. O livro foi dirigido a crentes judeus
que por causa da perseguição fugiram de Jerusalém e foram espalhados por todo o mundo.
O objetivo do livro era exortar (encorajar fortemente) os leitores a viver suas vidas como deveriam e
não apenas falar sobre viver como um cristão deveria, porque é importante como nós, cristãos, vivemos nossas vidas.
Há muita boa sabedoria cristã neste livro, além de instruções para fazer boas obras. É um
livro muito prático.
1. Capítulo 1: 1-8: provações, perseverança, sabedoria, fé
A. Os versículos 2-3 caminham juntos. O versículo dois, por si só, é um comando muito estranho. O ensino aqui é que
Deus envia provações para produzir paciência e amadurecer-nos. O sofrimento é bom para nós, então, nesse sentido,
deve ser alegre. Sabemos que, de acordo com Romanos 8:28, nosso sofrimento é bom para nós.
B. Os versículos 5 e 6 nos dizem para pedir sabedoria a Deus e depois confiar nEle depois que pedirmos. Ore e peça a Deus para
guie você e, em seguida, com confiança, atue na decisão que Ele lhe der.
2. Capítulo 1: 9-18 Riquezas, tentações, O Novo Nascimento
A. Os versículos 9-11 nos dizem para não nos preocuparmos com o quão ricos somos, porque todas as nossas riquezas na Terra
são
apenas temporário. Até o pobre irmão pode se alegrar com sua pobreza porque seu destino é o céu.
B. Uma boa tradução do versículo 12 é que o homem que resiste à tentação é abençoado.
C. Os versículos 13-15 tratam da tentação. Deus não nos tenta. Satanás usa nossos próprios desejos pecaminosos para
seduzir-nos a pecar. 1 Coríntios 7:15 nos ensina que é Satanás quem nos tenta. Deus nos prova para confirmar
nossa fé e provar nosso compromisso, como vemos em Gênesis 22, que é a história familiar sobre
Abraão sendo ordenado a sacrificar seu filho Isaque e também Êxodo 20:20.
Eu. Uma boa explicação do teste é ter a oportunidade de pecar com a decisão de realmente pecar
sendo deixado para o indivíduo.
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ii. Uma boa explicação para ser tentado é ter a oportunidade de pecar e depois ser encorajado
por uma pessoa ou Satanás para seguir em frente e pecar. Deus nunca nos tenta.
iii. Cada pessoa toma a decisão de pecar ou não. Não podemos culpar nossos pecados por ninguém
mais porque é nossa própria escolha.
D. O versículo 17 nos diz que recebemos todas as coisas boas de Deus. Não há nada de bom vindo
Satanás.
3. O capítulo 1: 19-27 é mais uma instrução.
A. Os versículos 19-21 nos ensinam a exercitar o autocontrole que aprendemos anteriormente em Gálatas 5:23.
os frutos do Espírito.
B. Vemos nos versículos 21-25 que devemos mostrar nossa fé salvadora, colocando-a em ação. A fé salvadora é
uma fé ativa. Devemos fazer o que a Bíblia ensina a fazer e não apenas falar sobre o que a Bíblia diz para
Faz. Prove sua fé por suas ações, como ajudar os outros, servir na igreja, doar dinheiro para
a igreja, etc.
C. Os versículos 26-27 falam sobre religião pura. Primeiro, lemos que se você não controla sua língua, seu
a religião é inútil. A língua descontrolada é uma coisa tão terrível que James a mencionará novamente em
capítulos 3 e 5. A seguir, lemos que religião valiosa é aquela que produz boas obras e não apenas
conversa fiada.
A. Observe no versículo 27 que os cristãos são instruídos a fornecer necessidades para as viúvas e órfãos.
4. O capítulo 2: 1-13 fala sobre o pecado de mostrar favoritismo na igreja. É uma prática comum em
igrejas tratem os membros de maneira diferente com base em sua riqueza e classe social. Devemos lembrar que
aos olhos de Jesus somos cristãos todos iguais. O pobre cristão é tão importante quanto o rico
Cristão é para Deus.
5. O capítulo 2: 14-26 fala sobre a idéia de que a fé salvadora é a fé que produz o trabalho. A ideia é que
depois que uma pessoa é salva, ela produzirá boas obras se realmente for salva. A fé salvadora é uma fé ativa e
não é uma fé passiva.
R. Vemos alguns exemplos da ideia de que a fé salvadora é uma fé ativa.
Eu. Os versículos 15-16 dizem que não devemos apenas pedir desculpas às pessoas e que oraremos por elas. Nós
também devemos ajudá-los, se pudermos. Por exemplo, se a família deles está passando fome, devemos ajudar a alimentá-los.
ii. Três vezes (versículos 17 e 20 e 26) James diz que uma mera profissão de fé sem obras é
morto.

iii. Tiago no versículo 19 mostra que até os demônios acreditam, mas eles não vão para o céu.
B. É importante lembrar que somos salvos somente pela fé e não por nenhum trabalho de nossa parte
(Efésios 2: 8-9).
C. Também devemos lembrar que Mateus 7: 21-23 adverte as pessoas a se examinarem para ter certeza
que eles realmente têm fé salvadora.
D. Este ensino é muito importante porque significa que nossas igrejas estão cheias de pessoas que são
não indo para o céu. Muitas pessoas nunca fazem nada a respeito de sua fé, exceto para frequentar a igreja em
Domingo. A Bíblia é clara que é necessária uma fé ativa para ser uma fé salvadora. Se todo mundo que afirma ser um
Christian realmente era, o mundo seria um lugar muito melhor para se viver.
6. Tiago no capítulo 3: 1-12 menciona a língua. Existem algumas lições valiosas sobre o dano
que uma língua pode fazer.
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R. O primeiro versículo 1 nos dá um aviso muito sério sobre a responsabilidade de ensinar. Nós professores devemos
entender o quão importante é um professor. Podemos ajudar a levar uma pessoa a um relacionamento mais próximo com
Deus ou, nosso ensino pode levar uma pessoa para longe de Deus e direto para o inferno. Os professores devem estar bem
preparado para ensinar e devemos orar e pedir a Deus que guie todas as palavras que usamos em nosso ensino. 1
palavras erradas podem causar danos que não podem ser corrigidos.
B. Lemos principalmente coisas negativas sobre a língua. Lemos que é uma ferramenta muito poderosa e prejudicial
arma. Palavras de nossas pequenas línguas podem ferir outras pessoas terrivelmente. Palavras levam a divisões da igreja e
até guerras. Os versículos 9-10 dizem como a língua pode ser usada para coisas boas e ruins. Nós devemos
use nossa língua para coisas boas, como louvar a Deus e edificar irmãos cristãos.
7. O capítulo 3: 13-18 trata da sabedoria.
A. No versículo 14, Tiago fala sobre algumas coisas ruins que as pessoas fazem, como ser ciumento, egoísta, orgulhoso e
Mentirosos. O versículo 15 nos diz que esse tipo de comportamento mostra o tipo de sabedoria que vem do diabo.
B. Os versículos 17-18 falam sobre boas ações que surgem por causa da boa sabedoria que vem de
acima ou de Deus. Devemos tentar ganhar nossa sabedoria de Deus e podemos fazer isso orando por Deus
para nos levar a caminhos da verdadeira sabedoria.
8. O capítulo 4 é um capítulo com muitas boas observações.
A. A primeira observação é encontrada nos versículos 1-2. Cobiçar ou querer a propriedade de outras pessoas leva a
muitos problemas. Isso leva a muitas guerras. O último dos dez mandamentos nos diz para estarmos satisfeitos com
o que Deus nos deu e não cobiçar a propriedade de outros.
B. O versículo 3 nos diz que nossas orações não são respondidas porque são apenas sobre desejos mundanos. Nosso
as orações devem ser sobre o Reino de Deus e não apenas sobre nossas próprias paixões egoístas.
C. Os versículos 4-10 repetem o que Jesus disse em Mateus 6:24 que não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo
Tempo. Devemos fazer de Deus nossa primeira prioridade; nosso primeiro amor. Nós devemos escolher Deus primeiro e depois o
coisas apropriadas do mundo. Não devemos procurar satisfazer apenas nossos desejos mundanos.
D. Versículos 11-12 novamente pela terceira vez, Tiago fala sobre problemas com a língua.
E. Os versículos 13-17 nos lembram que todos os nossos planos devem girar em torno da vontade de Deus. Todos os nossos
planos dependem
a vontade de Deus. É arrogância, que é um pecado, pensar que estamos no controle e não em Deus.
9. O capítulo 5 tem mais boas observações.
A. Os versículos 1 a 6 falam sobre ser errado viver para ficar rico. Devemos viver para Deus e estar satisfeitos com
a quantidade de dinheiro que Ele nos dá. O versículo 4 fala sobre o pecado de ficar rico enganando as pessoas, e
como Deus condena isso.
Eu. No versículo 5, lemos sobre como eles estão gostando de viver em seus luxos, ganhos pela trapaça
outras. Deus em muitos lugares da Bíblia condena aqueles que trapaceiam para ficarem ricos. Lembro-me agora de
a história sobre Lázaro e o homem rico encontrada em Lucas 16: 19-31. Está tudo bem em ser rico, desde que
somos ricos por meios honestos e não deixamos que nossas riquezas nos controlem; que usamos nossas riquezas para servir a
Deus.
B. O versículo 12 novamente fala sobre a língua. Use sua língua para bons propósitos e não para maus. o
O exemplo aqui é usar nossas línguas para dizer a verdade. Nós cristãos devemos ser conhecidos como pessoas que sempre
diga a verdade.
C. O capítulo 5: 13-18 é uma seção sobre oração.
i Vemos no versículo 13 que devemos orar quando estamos sofrendo. Também vemos que devemos não apenas
regozije-se por dentro quando as coisas estão indo bem; também devemos louvar a Deus em voz alta.
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ii. Quando uma pessoa está doente, vemos nos versículos 14-15 que, a pessoa que está doente deve chamar na igreja
anciãos para orar por ele. É Deus quem o curará através das orações crentes daqueles que oraram.
Note que é Deus quem cura e não qualquer pessoa. Observe também que nenhum dinheiro é pago aos anciãos para orar

para a pessoa doente.
iii. O versículo 16 fala sobre prestação de contas um ao outro. É uma boa ideia termos alguém que
podemos falar de nossas lutas, como nossos problemas de pecado e com quem podemos orar.
iv. Os versículos 17-18 são exemplos do valor da oração fervorosa e eficaz de um homem justo. A oração
de um cristão é uma ferramenta poderosa.
D. Os versículos 19 a 20 referem-se à importância de ajudar a restaurar um irmão para a comunhão com os
igreja, ou para ajudar a levar um novo crente a Jesus. Vemos que há bênção para isso.

Primeiro Pedro
Primeiro, Pedro foi escrito para a igreja espalhada por toda a Ásia Menor. Foi escrito de cada vez
de severa perseguição. Foi escrito para incentivar os cristãos que estavam sofrendo severamente
perseguição. Peter contradiz diretamente a mensagem moderna da “saúde, riqueza e
pregadores da prosperidade ”. Aprendemos que, como cristãos, podemos esperar sofrer, e que nossos
o sofrimento tem um propósito. Há uma lição neste livro sobre a suficiência da graça de Deus
1. Primeiro Pedro, capítulo 1, começa com Pedro dando sua qualificação. Ele é apóstolo; ele é o
mesmo Pedro que era companheiro de Jesus.
R. O capítulo 1: 4-5 é encorajador. Dizem-nos que nossa herança de ser filhos de Deus é
permanente e esta salvação permanente é guardada pelo poder de Deus.
B. Agora que Pedro nos encorajou, o Capítulo 1 tem algumas lições difíceis para nós, começando em
versículos 6-9. Esta é uma mensagem sobre sofrimento, um assunto sobre o qual Peter fala muitas vezes neste
livro curto. Há muito ensino sobre o sofrimento em todo o Novo Testamento, porque
Deus quer que estejamos preparados quando o sofrimento vier. O ensino da Bíblia diz que o
A idéia de que, como cristão, você pode esperar ser saudável, rico e próspero, está tudo errado.
Eu. Existem razões para o nosso sofrimento. O versículo 7 diz que o sofrimento testa a genuinidade de nossa
fé. Devemos lembrar que, se Deus é nosso Deus quando as coisas estão indo bem, então Ele ainda é nosso
Deus quando as coisas são difíceis e estamos sofrendo. (Jó 2:10)
C. Os versículos 10-12 são uma seção que explica que os profetas (versículo 10) não tinham a clara
A figura da salvação que o versículo 13 diz ter sido revelada a nós na vinda de Jesus. Os profetas
tinham dicas sobre salvação, mas não sabiam o nome de Jesus que conhecemos.
D. Os versículos 13-21 são sobre como devemos viver vidas agradáveis a Deus. Somos lembrados em versículos
18-19 que fomos comprados com o precioso sangue de Jesus.
E. Nos capítulos 1: 22-2: 10, somos lembrados de quatro responsabilidades que os cristãos têm.
R. O primeiro versículo 22 diz que devemos amar um ao outro pelo bem da outra pessoa.
B. Segundo, o versículo 2: 2 diz que devemos crescer espiritualmente. Fazemos isso principalmente lendo e
estudando seriamente a Bíblia.
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C. O terceiro versículo 5 diz que os cristãos somos um sacerdócio santo capaz de oferecer sacrifícios espirituais. Nós
Os cristãos não precisam de um padre para se aproximar de Deus. Cada cristão é capaz de se aproximar e orar
e adorar a Deus e isso é aceitável e bem-vindo por Deus.
D. Quarto, os versículos 2: 9-10 dizem; proclamar a verdade sobre Jesus. Somos capazes de fazer isso por causa de
quem nós somos. Veja o que o versículo 9 diz sobre quem somos. Nós somos o povo escolhido de Deus e desde
Como recebemos Sua misericórdia, devemos compartilhar isso com o mundo. Nós devemos evangelizar.
3. 1 Pedro 2: 11-17 nos diz para tratar todas as pessoas de maneira justa. Ter um bom testemunho em todos os
momentos. Nós
devem obedecer aos nossos governantes.
4. O Capítulo 3: 1-7 fala novamente sobre os relacionamentos entre marido e mulher.
A. As esposas cristãs são responsáveis por continuar a viver com seus maridos e incentivar seus
maridos também se tornam cristãos. Isso também se aplica quando o marido é salvo e a esposa
não é. Veja 1 Coríntios 7:13 para confirmação deste princípio bíblico.
B. O versículo 7 ensina que nós homens devemos tratar nossas esposas de uma maneira muito boa ou em nosso
relacionamento
com Deus será prejudicado. Veja Efésios 5: 25-31 para confirmação deste princípio bíblico.
5. O capítulo 3: 8-4: 6 inclui uma variedade de ensinamentos para nós, incluindo como devemos viver.
A. 3: 8-11 pede que façamos coisas boas às pessoas; mesmo amando aqueles que fazem o mal para nós.
B. 3: 13-14 pergunta quem nos prejudicará se fizermos boas ações; não esperamos mal se fizermos o bem
coisas. No entanto, ainda podemos sofrer por fazer boas ações e não devemos ter

medo. Seremos abençoados pelas boas coisas que fizemos.
C. Vemos no versículo 17 que devemos fazer a coisa certa, mesmo que isso signifique que sofreremos.
O versículo 18 nos lembra que Cristo sofreu.
D. Os versículos 20 a 21 podem ser facilmente mal compreendidos. Peter está lembrando como a água estava
envolvido na economia de Noé e no uso da água é um símbolo da nossa salvação através de Jesus.
O versículo 21 menciona a ressurreição de Jesus, que é um sinal de nossa ressurreição.
6. O capítulo 4: 7-11 nos diz que devemos estar preparados o tempo todo para o retorno de Jesus e dá
instruções sobre como devemos viver, pois esperamos esse retorno em breve. Leia esta instrução para
um exemplo de como devemos viver.
7. O capítulo 4: 12-19 ensina mais sobre o sofrimento.
A. O versículo 12 nos diz que devemos esperar sofrer.
B. O versículo 14 nos diz que somos abençoados porque pertencemos a Jesus.
C. Os versículos 15-16 nos dizem que devemos garantir que nosso sofrimento não seja pelos crimes que cometemos,
mas
com certeza estamos sofrendo porque somos cristãos. Devemos glorificar a Deus quando sofremos. Nós fazemos
isso permanecendo fiel a Deus, o que requer oração.
D. O versículo 19 nos diz que devemos sofrer sabendo que nosso sofrimento é a vontade de Deus e que
pacientemente devemos suportar nosso sofrimento por Sua glória. Romanos 8:28 nos diz que nosso sofrimento é
bom para nós.
8. O capítulo 5: 1-4 fornece instruções sobre como os pastores e os anciãos devem se comportar. Nós líderes da
igreja
é viver para ajudar nosso povo e liderá-lo para seu próprio bem. Lembre-se que a igreja
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os membros não estão lá para nos tornar ricos, embora possam dar ao pastor o suficiente para suas
custo de vida. O versículo 2 diz que fazemos nosso trabalho não para obter lucro financeiro, mas porque amamos a
Deus.
O versículo 3 nos diz para sermos humildes e não devemos ser dominadores. Nós, anciãos, devemos ser bons
exemplos para nossos membros. Devemos liderar sendo bons exemplos e não apenas dizendo
pessoas o que fazer. Nós, anciãos, devemos trabalhar em direção à coroa da glória sobre a qual o versículo 4 fala.
Esta é a nossa recompensa em vez de ganho financeiro.
9. O Capítulo 5: 5-11 começa com uma lição para nós sobre como devemos respeitar os anciãos, e no versículo 5 ele
conta como a atitude de todos, incluindo os anciãos, deve ser humilde. É ensinado anteriormente no
Bíblia que devemos respeitar as pessoas mais velhas (Levítico 19:32).
A. A Bíblia nos diz para não nos preocuparmos (Mateus 6: 25-34). Aqui em 1 Pedro 5: 7 nos dizem o mesmo
coisa. Não temos motivos para nos preocupar; devemos entregar nossos cuidados a Deus e confiar nEle para tomar
cuide de nós.
B. Os versículos 8-9 nos lembram que o diabo está fazendo tudo o que pode para nos derrotar, e devemos usar nosso
fé em Deus para resistir a ele, porque Satanás é forte demais para lutarmos sem a ajuda de Deus. Nós
deve fazer como Efésios 6:11 diz, e vestir a armadura de Deus. Vemos novamente no versículo 9 que
o sofrimento é comum para os cristãos.
C. O versículo 10 significa que podemos sofrer por um curto período de tempo. Mas logo Deus nos chamará para o
eterno
glória em Cristo, que significa as alegrias do céu.
Segundo Pedro
Pedro escreveu este livro para ajudar a proteger a igreja contra o ensino falso. Ele diz às pessoas para
amadurecer na fé porque é uma boa proteção contra falsos mestres. É pensado
que Pedro escreveu este livro pouco antes de ser executado.
1. 2 Pedro 1: 1-11 nos diz que a melhor maneira de nos proteger contra falsos mestres é aprender
tudo o que podemos sobre o nosso Deus. Vemos essa idéia nos versículos 2,4,5,6,8.
2. Versículos 12-18 Pedro sabe que logo será morto e mostra que tem o coração de um
verdadeiro pastor. Vemos isso nos versículos 13-15, onde ele diz que quer ter certeza de que depois de
Quando os membros da igreja podem continuar a se proteger. Um verdadeiro líder da igreja é mais
preocupado com seu povo do que com ele mesmo.
A. Versículos 16-18 Pedro prova a verdade de sua mensagem lembrando-nos que ele estava presente

com Jesus na transfiguração.
3. Versículos 19-21 Pedro conta de onde vem a verdadeira profecia. O primeiro versículo 20 nos diz que
profecia não vem dos humanos, mas o versículo 21 diz que a verdadeira profecia só vem de
o Espírito Santo ao guiar os homens. Em outras palavras, a verdadeira profecia só vem de Deus.
4. Capítulo 2: 1-3 novamente Pedro adverte sobre o fato de que haverá falso ensino. Ele diz que
esses falsos mestres ensinarão falsas heresias, como diz no versículo um, negando a Deus. Versículo
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também se diz que os falsos mestres trarão destruição a si mesmos por causa de sua
ensino falso. O versículo 3 diz que uma das razões para esse falso ensino é que o falso
os professores podem ficar ricos. Um verdadeiro professor é motivado por seu amor a Deus e não recebe dinheiro.
Ele olha para o céu para receber suas recompensas. Mais uma vez, vemos que os falsos professores estão indo para
certa destruição. Um falso professor é aquele que ensina algo sobre Deus que não está no
Bíblia. Um verdadeiro professor é aquele que ensina fielmente apenas o que lê na Bíblia.
5. 2 Pedro 2: 4-9 primeiro lista como Deus puniu pecadores no passado, até anjos. Ele então afirma que
Deus também resgatou pessoas justas no passado. No versículo 9, Pedro afirma que Deus ainda sabe como
resgatar pessoas justas, e Ele ainda punirá pecadores. Nós cristãos devemos ser consolados
sabendo que seremos resgatados de nossas provações. O versículo 9 também diz que ele certamente
punir os injustos.
6. Pedro nos versículos 10-18 diz que suas ações são tão ruins que exigem punição.
A. Os versículos 10-13 dizem que esses pecadores são muito ousados, até pecam de maneiras que os anjos, que são
mais poderosos que os homens, têm medo de pecar. Essas pessoas são arrogantes e exigem de Deus
punição.
B. A partir do versículo 14, Pedro fala sobre os pecados que essas pessoas gostam de cometer. No entanto, em
versículo 17, vemos que Deus reservou um lugar de trevas absolutas que é o inferno.
7. Pedro identifica esses falsos mestres nos versículos 19-22. Essas pessoas que se deleitam com sua
rebelião são aqueles que chegaram perto de se tornar um cristão, mas eles nunca realmente
tornar-se cristão. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que sabem sobre Jesus, mas que nunca verdadeiramente
tornou-se cristão. Mateus 7: 21-23 conta o que acontece com essas pessoas.
8. Capítulo 3: 1-9 Pedro aborda os falsos mestres que dizem que Jesus não volta mais.
Eles dizem isso com base no fato de que Jesus, em suas mentes, atrasou a volta.
A. O versículo 8 nos diz que Deus tem uma compreensão do tempo diferente da nossa. É difícil pra gente
esperar em Deus até que ele decida que é hora de fazer alguma coisa.
B. Vemos uma razão no versículo 9 para o atraso de Deus em retornar. Ele é um Deus de misericórdia e Ele
quer dar tempo suficiente para que Seu povo seja salvo.
9. Os versículos 10-14 alertam que a paciência de Deus durará apenas tanto tempo, e é melhor garantirmos que
estamos preparados para ele antes que ele retorne. O versículo 10 menciona novamente o dia do Senhor que
será aquele terrível Dia do Julgamento que se aproximará sem aviso prévio. Se não estamos
Cristãos antes de Jesus voltar, será tarde demais.
10. Capítulo 3: 15-18 Pedro encerra sua carta advertindo-nos a ser cautelosos com aqueles que distorcem a
verdadeiro significado das escrituras para seus próprios propósitos. Sempre devemos ler as escrituras com um
coração do aluno. Nossa idéia deve ser aprender o que Deus está nos ensinando, e não lê-lo de maneira a
provar nosso próprio interesse especial. Por exemplo, algumas pessoas interpretaram mal Gênesis 9: 25-27 para
provar que os negros são amaldiçoados e não há problema em maltratá-los. Esta é a base para o
prática pecaminosa do Apartheid, que foi a lei na África do Sul por tantos anos. A Bíblia
ensina que Deus ama todo o Seu povo igualmente; não importa a raça deles.
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A. Pedro novamente nos adverte no versículo 17 para ter cuidado para não ser enganado. Ele fecha no versículo 18
dizendo
crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Nossa melhor proteção contra falsos professores é
Conheça nossa Bíblia. Devemos sempre garantir que nosso professor esteja ensinando fielmente o que a Bíblia
diz. Se o professor não estiver ensinando fielmente o que a Bíblia ensina, devemos imediatamente
parar o professor ou, se isso não for possível, devemos sair e não ouvir o falso
professor.

As Epístolas de João - Judas
O apóstolo João escreveu essas três cartas no final de sua vida. Primeiro João foi escrito para ajudar a proteger
contra o falso ensino. Havia um grupo específico de falsos professores chamado gnósticos. Estes
as pessoas alegavam ter conhecimentos especiais que adicionavam ao ensino da Bíblia. Eles
acreditava que o corpo humano era composto de duas partes diferentes. Eles acreditavam que o pecado era
somente encontrado no corpo, e o espírito humano estava ocupado com as coisas de Deus. Eles
acreditava que era certo o corpo humano pecar como queria, e isso não afetaria
o espírito. Eles acreditavam que você subia às coisas espirituais adquirindo conhecimento. Os gnósticos
também acreditava que Jesus não vivia como homem.
1. 1 João 1: 1-4 começa como o Evangelho de João. Lemos no versículo 1 que Jesus é eterno.
O versículo dois nos diz que Jesus se manifestou, o que significa que Ele era visível ao homem, e que Deus
vivia com o homem. Jesus tinha um corpo humano real. Este ensino foi direcionado diretamente contra o
ensino dos gnósticos. Se Jesus não fosse homem, Deus não teria aceito Seu sacrifício
pelos nossos pecados. Deus exigia que um humano que vivesse uma vida sem pecado fosse punido em nosso lugar
por
para que sejamos perdoados dos nossos pecados.
2. O capítulo 1: 5-10 fala sobre a luz de Deus e os pecados do mundo.
A. O versículo 5 nos diz que Jesus é a luz do mundo e que não há trevas ou pecado em
ele. João disse a mesma coisa em seu evangelho em João 1: 4-5.
B. João no versículo 6 nos diz que não podemos planejar andar em pecado e ter comunhão com Jesus.
O que isso significa é que não podemos optar por pecar deliberadamente se realmente pertencemos a Jesus. Nós
deve sempre tentar não pecar. Enquanto continuarmos pecando, nossos pecados não serão planejados, mas serão
acontecer sem nós querer que eles aconteçam.
C. Os versículos 8 e 10 nos dizem que, enquanto vivermos, continuaremos pecando e o versículo 7 diz que
o sangue de Jesus continuará a nos purificar do pecado. Qualquer pessoa que diz que já não pecou é
um mentiroso de acordo com a Bíblia.
D. O verdadeiro cristão sente muito por seus pecados e realmente se arrepende em seu coração. Verso 9
assegura-nos que seremos perdoados por nosso Deus fiel, que nos limpará de todos os nossos
injustiça.
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3. 1 João 2: 1-17 fala sobre andar no pecado e nas trevas.
A. A mensagem no versículo um é que um cristão fará o possível para não pecar, e à medida que amadurecemos
como
Cristãos, não pecaremos com tanta frequência e nossos pecados não serão tão grandes quanto antes, mas ainda assim
pecado. Contudo, nosso Deus fiel continuará a nos perdoar se realmente nos arrependermos.
B. O versículo 2 usa a palavra propiciação ou expiação sobre Jesus. Isso significa que o
o castigo de Jesus na cruz satisfez a ira ou ira de Deus, de modo que o castigo de
Jesus é aceito por Deus no lugar de nosso castigo individual. Jesus pagou pelos pecados de
Somente cristãos. Qualquer pessoa que não se tornou cristã ainda será punida no inferno
por seus próprios pecados.
C. Nos versículos 3 a 6, novamente vemos a ideia de mostrar nosso amor a Deus, obedecendo a Ele. Nós
mostre isso tentando viver da maneira que Ele viveu.
D. Os versículos 9 a 11 dizem aos cristãos que devemos amar um ao outro. Podemos ter argumentos, mas nós
rapidamente faremos as pazes porque nos amamos.
E. Nos versículos 12-14, João elogia os cristãos por suas vitórias sobre os pecados passados e por seus pecados.
relacionamento espiritual com Deus.
F. Os versículos 15-17 nos ensinam a não amar o mundo; para não ficar preso pelas coisas do mundo
como dinheiro, luxúria e orgulho. Essas coisas são apenas temporárias. As coisas boas de Deus, em
por outro lado, são permanentes; eles são eternos.
4. O restante do capítulo 2 lida com o anticristo e com aqueles que realmente não estão no reino.
A. A palavra Anticristo encontrada no versículo 18 é encontrada apenas nas cartas de João e em nenhum outro lugar
na Bíblia. Não há ensino claro para identificar o anticristo, embora haja muitos
teorias sobre quem é. Possivelmente a razão pela qual João não precisou identificar o anticristo é
porque o público sabia de quem ele estava falando. Perdemos esse conhecimento ao longo do tempo.

B. Uma idéia que se aplica a nós hoje é que haveria um espírito de ensino anticristão
nos últimos dias. Esse espírito se mostraria de várias maneiras. Certamente vemos muito ensino
contra a Bíblia hoje e qualquer pessoa que ensina contra a Bíblia é certamente anti-Cristo.
C. Os versículos 19 e 24 falam sobre a pessoa que passou algum tempo na igreja e talvez
aprendeu muito sobre Deus, mas ele nunca foi salvo e então caiu porque essa pessoa nunca
tornou-se cristão. Em outras palavras, o Espírito Santo nunca entrou na pessoa. Quando uma pessoa
se torna cristão, os versículos 20 e 27 ensinam que o Espírito Santo entra na pessoa. o
O Espírito Santo protege a pessoa do falso ensino e sempre se afasta de Jesus.
D. O capítulo 2 termina com o versículo 28, dizendo-nos para permanecermos fiéis a Jesus. O versículo 29 nos diz
que
pessoas que são justas são aquelas que receberam sua justiça de Jesus. Nosso
a posição correta ou a justiça diante de Deus é um presente gratuito de Jesus.
5. O capítulo 3: 4-10 fala sobre justiça e faz declarações muito fortes sobre o pecado.
A. O versículo 6 diz que uma pessoa que continua a escolher pecar não conhece a Deus.
B. O versículo 8 diz que quem faz voluntariamente o que é pecador é do diabo.
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C. O versículo 9 diz que ninguém nascido de Deus pratica o pecado.
D. Em contraste, isso é 1 João 1: 8 e o versículo 10, que dizem que se afirmarmos que estamos sem pecado,
enganar a nós mesmos.
Como explicar a idéia de que a Bíblia parece nos dizer em um lugar que, como cristãos
nós não pecamos e então em outro lugar a Bíblia diz que todas as pessoas pecam?
O que a Bíblia está nos ensinando é que, embora toda pessoa peca, o cristão realmente não quer
pecar, e ele não planeja pecar. Um exemplo disso é que um cristão pode ter um
discutir com alguém e ficar com raiva e perder a paciência e vencer a pessoa. Isso é pecado
de um tipo que todos experimentamos. No entanto, o cristão não odiaria uma pessoa e planejaria emboscar
ele e espancá-lo. A diferença nesses dois pecados é que um cristão pecou, mas ele
não planeja pecar.
A seguinte declaração vem da página 812 do Manual Bíblico de Halley:
Como explicamos essas afirmações paradoxais? Há uma diferença entre pecados de
fraqueza e pecado habitual e voluntarioso. Uma águia pode mergulhar suas asas na lama, mas ainda é uma águia.
Um homem justo pode ter pecados de fraqueza e ainda assim ser um homem justo. John pode ter tido em
lembre-se de alguns professores heréticos (como Jezabel, Apocalipse 2:20) que, embora afirmem ser especiais,
comunhão superior com Deus, estavam ao mesmo tempo afundando na sujeira da imoralidade.
Enquanto vivermos, continuaremos pecando, mas nosso desejo é não pecar. Não vamos continuar em
pecado habitual, como adultério que continua por muito tempo. Não vamos pecar tanto depois de
são salvos como fizemos antes. Vamos desenvolver o hábito de não pecar enquanto a pessoa não salva
constantemente pecará sem se importar. O desejo do nosso coração será nunca pecar.
6. 1 João 3: 13-24 e o capítulo 4: 7-21 são sobre amor.
A. O versículo 13 nos diz que o mundo não ama os cristãos, ao contrário, os não-cristãos realmente
nos odeia. Isso nos ajuda a entender por que os cristãos são perseguidos em todo o mundo. Nós somos
odiado por aqueles que não são cristãos.
B. Muitos versículos desta seção nos dizem que o amor é uma parte essencial de ser cristão. Versículo
O capítulo 12 do capítulo quatro diz que, se nos amamos, Deus vive em nós. Se você não gosta de
outros, o capítulo 4:20 diz que você não ama a Deus.
C. Nosso amor um pelo outro deve ser um amor ativo. Veja Tiago 2: 14-18 para um exemplo de
amor ativo. Nós devemos nos ajudar.
D. 1 João nos diz, em vários lugares, que mesmo sendo salvos pela graça de Deus,
ainda deve obedecê-lo.
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Eu. Leia os Capítulos 2: 3, 2: 4, 3:22, 3:23, 3:24, 4:21 e 5: 3 para ver como é importante obedecer a Deus
é.
7. 1 João 4: 1-6 é sobre falsos profetas.
A. O versículo 1 diz que existem muitos falsos mestres no mundo e que cada um de nós tem um

responsabilidade de identificar esses falsos profetas.
B. O versículo dois nos diz que podemos contar ao verdadeiro profeta por sua mensagem. O verdadeiro profeta
traga uma mensagem de verdade sobre Deus, que ele recebe da Bíblia. Nós cristãos somos
responsável por saber se o profeta está falando a verdade sobre Deus. Fazemos isso certificando-nos
sua mensagem é de Deus. É a mesma coisa que Moisés disse em Deuteronômio 18:22 dois.
mil anos antes.
C. Os versículos 4-5 nos dizem que enquanto os não crentes ouvem ensinamentos que não são de Deus; nós
Os cristãos apenas ouvirão professores que são de Deus e que ensinam apenas a partir da Bíblia.
8. O capítulo 5 é um capítulo sobre garantia da vida eterna. Dez vezes espalhados por todo este
carta, João usa a palavra saber para enfatizar que podemos ter certeza de que somos salvos.
Veja 2: 3, 2: 5, 3: 2; 3:14, 3:19, 3:24, 4:13, 5:13, 5:15 e 5:19.
A. Vemos em 5: 4-8 um ensinamento sobre a trindade; Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo
Espírito e todos eles testificam sobre Jesus.
B. Os versículos 9 a 13 garantem que Deus promete que quem crê no Filho de Deus
vida eterna e nunca a perderá.
C. O versículo 16 fala novamente sobre o pecado imperdoável que estudamos anteriormente em Mateus.
Este é o pecado de se recusar a aceitar Jesus como nosso Senhor, salvador e se arrepender.
Segundo João tem apenas um capítulo no qual dois pontos são enfatizados.
1. Os versículos 1-4 mencionam a palavra verdade cinco vezes. Nós devemos andar na verdade.
R. O versículo 1 diz que devemos amar na verdade, o que significa que realmente nos amamos.
B. O versículo 1 também diz que devemos conhecer a verdade que só podemos fazer estudando a Bíblia.
C. O versículo 2 nos diz que a verdade está nos cristãos; nós cristãos devemos ser pessoas verdadeiras.
D. O versículo 3 nos diz que a graça (favor), misericórdia e paz de Deus sempre estarão conosco. A vida é
bom para um cristão por causa disso. Os cristãos se divertem mais porque as regras de Deus abençoam
nós com uma boa maneira de viver.
E. O versículo 4 nos diz que o cristão anda na verdade. Devemos sempre dizer a verdade.
2. Os versículos 5-6 novamente ordenam que nos amemos uns aos outros, exatamente como o que Jesus disse em
Marcos 12:31. Verso 6
novamente nos diz que devemos obedecer a Deus e que isso é um mandamento.
3. Os versículos 7 a 11 estão ensinando mais sobre falsos mestres.
R. Vemos nos versículos 7 e 8 que, em primeiro lugar, existem muitos professores anticristãos na terra.
Devemos nos proteger contra esses falsos mestres, para que não interfiram em nossa caminhada.
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com jesus Uma caminhada íntima com Jesus é muito gratificante e não queremos que falsos ensinamentos
interferir com esse prazer.
B. Novamente, vemos quão sério é o falso ensino. Deus quer ter certeza de que estamos
proteja-se contra o ensino falso, porque é muito destrutivo.
C. O versículo 9 diz que nosso relacionamento com Deus depende do ensino de Deus como parte de
nos. Se o Seu ensino não vive em nós, então não temos Deus em nós. No entanto, se tivermos o
Palavra de Deus lá dentro, também temos Deus.
D. O versículo 10 é uma ordem que contraria nossos instintos naturais de hospitalidade. Dizem-nos que
quando um falso professor aparece, não devemos cumprimentá-lo. Devemos ser rudes e
para não cumprimentá-lo ou convidá-lo para nossa casa. Mande a pessoa embora. Deus certamente quer
nos proteja desses falsos mestres. Lembre-se de que as únicas coisas que cremos sobre Deus são
o que lemos na Bíblia.
Terceiro João é outra carta curta de instrução.
1. A primeira coisa que veremos é encontrada nos versículos 2-4, que contêm uma oração. o
o apóstolo João ora pelo bem-estar de seu discípulo Caio. João ora por sua saúde e sua
bem-estar espiritual. Um verdadeiro pastor se preocupa com o bem-estar de seu povo. Ele não fica com ciúmes se
sua
o discípulo prospera, mas ele gosta quando seu discípulo é saudável e próspero.
2. Gaius demonstra sua maturidade espiritual, conforme relatado nos versículos 5-8, onde é relatado que
ele fornece materialmente para os obreiros de Deus. Vemos aqui que nós cristãos devemos apoiar aqueles
que trabalham para o Senhor. Um exemplo é o missionário que precisa de apoio financeiro para servir em

um lugar estranho. Outro exemplo é o pastor que dedica todo o seu tempo a pastorear seus
rebanho. Nosso apoio a um obreiro cristão nos torna parceiros em seu trabalho.
3. Os versículos 9-10 nos alertam para um problema constante na igreja. Sempre tem alguém como
Diotrefos que causam problemas. Essas pessoas geralmente não são realmente salvas e colocam suas próprias
interesse à frente das igrejas. Essas pessoas operam com orgulho. A liderança da igreja deve sempre
esteja atento a esse tipo de pessoa para proteger a igreja. A disciplina adequada da igreja deve ser
exercido para proteger a igreja e restaurar a pessoa à plena comunhão.
4. O versículo 11 é um conselho para fazermos o bem. Vemos que a pessoa que faz o bem é de Deus, mas
que a pessoa que pratica o mal não faz parte da igreja de Deus.
Jude é outro pequeno livro sobre o problema contínuo de falsos professores.
1. Judas começa (versículo 1) e termina sua escrita (versículo 24), tranquilizando seus leitores que
a salvação é eternamente segura; um cristão nunca perde sua salvação. Ele diz a eles no versículo 1 que
eles são "guardados para Jesus Cristo". No versículo 24, ele diz que Jesus os impedirá de
tropeçando e ele os apresentará irrepreensíveis a Deus Pai.
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A. Os versículos 20-21 nos dizem que nossas orações são os meios que Deus usa para nos manter salvos.
2. Nos versículos 3-4, ele diz que seu objetivo por escrito é adverti-los sobre os falsos mestres
que estão no meio deles. Ele diz que eles entraram. Isso nos adverte a ter cuidado com a pessoa que
primeiro parece ser um verdadeiro homem de Deus, mas, depois que confiamos nele, ele apresenta suas heresias.
Muitos cultos inicialmente fingem ser cristãos ortodoxos. Por exemplo, os mórmons a princípio fingem
seja cristão, mas mais tarde revelam lentamente seus falsos ensinamentos. Mais uma vez, nossa melhor defesa
contra esse tipo de professor é conhecer e usar a Bíblia.
3. Os versículos 5-7 descrevem uma punição terrível para aqueles que se rebelam contra Deus.
4. Os versículos 6 a 16 descrevem diferentes tipos de desobediência. Estes são fáceis de entender,
no entanto, o versículo 9 é outro daqueles versículos para os quais não temos uma boa explicação.
5. Os versículos 17-25 fecham esta carta com Judas nos dando defesa contra o falso ensino. Primeiro ele
lembra que eles foram avisados anteriormente a esperar falsos professores. Professores falsos
não deveria nos surpreender e devemos estar prontos para combatê-los.
R. Ele lista quatro coisas que nos manterão seguros contra falsos mestres.
1. A primeira coisa está listada no versículo 20, onde ele diz para nos edificarmos em nossa santa fé. Nós fazemos
isso estudando seriamente a Bíblia para que um falso professor não possa nos enganar.
2. A segunda coisa também é encontrada no versículo 20, que pede que oremos no Espírito Santo. Nós
no início de Efésios 6:18, fomos instruídos a orar no Espírito Santo como parte de nossa defesa contra
Satanás. Esta é a oração de um cristão, porque temos o Espírito Santo em nós e oramos com
A ajuda dele. Lembre-se de Romanos 8:26 nos diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações.
3. A terceira coisa que encontramos no versículo 21, onde nos dizem para nos mantermos no amor de
Deus. Fazemos isso ficando perto de Deus enquanto lemos a Bíblia, oramos frequentemente, vamos ao culto e
passar tempo com nossos companheiros santos. Mergulhamos nas coisas de Deus.
IV O versículo 21 nos diz para continuarmos amando a Deus enquanto esperamos por Sua misericórdia, que leva à
eterna
vida.
B. Os versículos 23-25 nos dizem para ter misericórdia dos perdidos; fazer tudo o que pudermos para levar os
perdidos a Cristo.
Revelação de Jesus Cristo
Este livro foi escrito pelo apóstolo João, mas como 1: 1 nos diz, na verdade é a revelação de
Jesus Cristo. O livro foi escrito para incentivar a igreja de Jesus Cristo. O tema do
livro é a vitória completa e final de Jesus e Sua igreja sobre Satanás e seus agentes. John
escreveu o livro enquanto ele estava no exílio na ilha de Patmos. Existem muitas visões diferentes
sobre muitas das mensagens do livro. Nosso estudo é apenas uma visão geral, portanto, estudaremos apenas
os destaques do livro. Não seremos capazes de investigar muitas das passagens difíceis. este
terá que esperar até que você estude este livro em detalhes e, mesmo assim, encontrará pouco acordo
sobre o significado de muitos dos diferentes ensinamentos.
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Há muitas coisas que podemos aprender com o Apocalipse. Por exemplo, o tema principal é o
vitória absoluta que Jesus terá sobre o mal. Satanás e seus aliados serão totalmente derrotados por Deus.
Outro tema importante é que existem apenas dois tipos de seres criados. Há quem
estão do lado de Deus e daqueles que estão com Satanás. O povo de Deus desfrutará de uma eternidade maravilhosa
com Deus no céu. É verdade que muitas vezes é difícil ser cristão com muito sofrimento, mas
devemos olhar para a recompensa no céu por nossa fidelidade. O povo de Satanás passará a eternidade em
um lugar horrível chamado inferno.
1. Capítulo 1: 1-3 da revelação de Jesus Cristo. Lemos no versículo 1 que este livro é sobre o
futuro. Também lemos no versículo 10 que João escreverá sobre coisas que vê que já
aconteceu. Lemos no versículo 1 que esta mensagem foi dada a Jesus por Deus e enviada por um
anjo para John.
A. O versículo 3 promete bênçãos por ler este livro e ouvir a leitura e por obedecer
o que é lido. Muitas vezes me pergunto por que este livro nunca é lido na igreja. A Palavra de Deus deve
ser a parte central do nosso culto, então nossos cultos deveriam ter se estendido
períodos de leitura sem nenhum comentário humano além do sermão.
2. Versículos 4-8 João cumprimenta as sete igrejas na Ásia Menor. É interessante notar que no
época de João, Ásia Menor ou dos dias modernos, a Turquia tinha muitas igrejas e era um ponto forte de
Cristandade. Hoje toda essa área é muçulmana.
___________________________________________________________
Vejamos a ênfase principal do livro
Aquele que é, e quem foi e quem está por vir. Uma das principais ênfases deste livro é
a eternidade da natureza de Deus.
1. Aquele que vive para todo o sempre capítulo (4:10).
2. Senhor Deus, quem foi, é e está por vir (4: 8).
3. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Começo e o Fim (1: 8, 21: 6
e 22:13).
4. “Eu sou o Alfa e o Ômega”, diz o Senhor Deus, “quem é, quem era e quem deve
Vem, Todo-Poderoso ”(1: 8).
5. “Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Vivo; Eu estava morto, e eis que estou vivo para sempre
e sempre. E eu tenho as chaves da morte e do Hades ”(1: 17-18).
Vivemos em um mundo onde parece que tudo muda. Lembramos que Deus é eterno e
Ele nunca muda. Isso é reconfortante, porque sempre podemos confiar em Deus para ser o mesmo e
sempre podemos confiar em Suas promessas. Esse conhecimento ajuda o santo que está sendo perseguido a
enfrentar o martírio e perseverar. Deus nos transmite essa natureza eterna quando chegamos a
Céu, o que significa que nós também nunca mudaremos por toda a eternidade.
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Cristo é o Governante dos Reis da Terra, capítulo 1: 5. Os atuais governantes da terra passarão
longe. Como um autor escreveu, esses monstros do inferno estão todos condenados. Cristo está no comando de
a Terra.
Aquele que nos libertou dos nossos pecados pelo Seu sangue (1: 5).
1. “Com o seu sangue (Cristo) você comprou homens para Deus” (5: 9).
2. “Eles o venceram (Satanás) pelo sangue do Cordeiro” (12:11).
3. “Estes são os que lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue da
Cordeiro ”(7:14).
4. “Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida”
(22:14).
Vemos claramente que nossa salvação vem através do sangue de Jesus.
A Ele seja glória e poder para todo o sempre (1: 6).
1. “Tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder” (4:11).
2. “Digno é o Cordeiro ... para receber ... glória e louvor!” (5:12).
3. “Àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro seja louvor, honra, glória e poder,
para todo o sempre! ”(5:13; 7:10, 12).
4. “Grandes e maravilhosas são as tuas obras. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, rei dos tempos” (15: 23)

5. Há um grande regozijo no céu porque Jesus reina. Vamos nos alegrar e ser felizes e dar
A ele glória! ”(19: 1-7).
Os 24 anciãos e as quatro criaturas vivas (5: 4-14), milhões de anjos e vastas multidões de
pessoas redimidas de todas as nações, em vozes como o rugido do oceano, fazem o céu ressoar
louvor a Deus. Este é um modelo para nós em nossas igrejas. Devemos fazê-los ressoar com elogios
para Deus. Nosso louvor deve ser entusiasmado. Deve ser para Seu louvor e Sua glória, não para o nosso
entretenimento. É isso que faremos para sempre no céu.
Ele está vindo com as nuvens
1. Todo olho o verá mesmo aqueles que o traspassaram (1: 7).
2. "Espere ... até eu gozar" (2:25).
3. “Eu irei como um ladrão” (3: 3).
4. “Estou chegando em breve. Segure-se no que você tem. ”(3:11).
5. “Eis que venho como um ladrão!” Bem-aventurado aquele que fica acordado ”(16:15).
6. “Eis que voltarei em breve” (22: 7).
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7. “Eis que estou chegando! A minha recompensa está comigo ”(22:12).
8. “Sim, eu voltarei em breve” (22:20).
9. “Amém, venha, Senhor Jesus (22:29).
A única profecia bíblica que podemos prever com segurança é que Jesus está voltando porque a Bíblia nos diz
então. Ele virá inesperadamente como um ladrão e você deve ter seu coração certo, porque será
tarde demais para mudar depois que Ele voltar. Precisamos estar preparados o tempo todo para o Seu retorno.
O livro do Apocalipse nos ensina muito sobre os anjos. Existem 27 referências diferentes.
Voltando agora ao versículo um de Apocalipse
1. O capítulo 1: 9-20 fala sobre Cristo e as igrejas.
A. O versículo 10 nos diz que João está tendo uma visão relatada no versículo 20. Essa visão
mostra-nos o lado poderoso de Jesus. Sua segunda vinda estará no poder como conquistador.
Eu. Versículo 13 - Jesus está vestido como o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Isto é
porque Jesus é nosso sumo sacerdote.
ii. Ele segura os anjos na mão, de acordo com o versículo 20.
iii. O versículo 14 nos diz que Seus cabelos são brancos como a neve; Seus olhos são como um fogo ardente.
iv. Seu rosto é como o sol brilhando em todo seu brilho, versículo 16.
v. Da boca dele sai uma espada afiada de dois gumes. O que é essa espada? Veja Hebreus
4:12 para a resposta.
2. Os capítulos 2 e 3 relatam cartas escritas para sete igrejas.
A. João usa essas cartas para dar um relatório sobre igrejas. Toda igreja hoje deve
comparar-se a essas igrejas. Vamos ver como Jesus se sentiu sobre essas igrejas.
Eu. As duas igrejas em Smyrna e Filadélfia eram muito boas.
ii. As duas igrejas em Sardes e Laodicéia eram igrejas muito ruins.
uma. O versículo 4-5 de Apocalipse 3 nos ensina que, mesmo nessas igrejas muito ruins, Deus pode ter
Cristãos neles.
iv. As três igrejas de Éfeso, Pérgamo e Tiatira eram algumas vezes boas e
às vezes ruim.
B. Não podemos estudar cada letra em detalhes, mas há um padrão nas letras que podemos estudar.
Eu. Introdução.
ii. João elogia cada igreja onde puder. Ele não pode elogiar Sardes ou Laodicéia
porque eles eram tão ruins.
iii. Ele então condena as igrejas, exceto Esmirna e Filadélfia. Estes
duas igrejas eram boas e, portanto, nenhuma crítica a elas.
iv. Jesus através de João, em seguida, dá instruções individuais para cada igreja.
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v. Ele então faz promessas para as igrejas.
3. O capítulo 4 de Apocalipse é uma visão de Deus sentado em Seu trono. O tema deste capítulo
concentra-se no poder criativo de Deus. João é levado em uma visão ao trono de Deus. Ali está ele

assegurou que não importa o que aconteça; Deus ainda está no trono, governando tudo. Lá
Existem muitas interpretações diferentes entre os cristãos, explicando o que João vê. Nós não somos
vai discutir isso. Nossos comentários são restritos a um breve resumo não controverso
explicação do texto
A. Os versículos 2-3 descrevem a aparência de Deus no trono.
B. O versículo 4 fala sobre 24 anciãos. Uma possível interpretação é que estes representam todos os
pessoas glorificadas.
C. Os versículos 6 a 11 relatam que João vê quatro seres vivos. Essas criaturas podem ser querubins
como Ezequiel descreve nos capítulos 1 e 10. Vemos em Apocalipse 4 que uma das coisas
todo mundo vai fazer no céu é louvar a Deus. Seria bom incluir periodicamente o versículo 11 no
nossas orações.
4. Apocalipse 5 concentra-se no poder redentor de Deus enquanto João continua a descrever o
cena no céu.
A. Os versículos 1 a 4 nos apresentam os sete rolos selados. Esses pergaminhos contêm mensagens terríveis
de desastres futuros. Há um coração partido porque ninguém é digno de quebrar os selos e abrir
os pergaminhos.
B. Os versículos 5 e 6 falam de Jesus como o leão de Judá e o cordeiro.
O leão representa poder e o cordeiro representa sacrifício e vitória final. Geralmente
no restante deste livro, Jesus é chamado de cordeiro.
Eu. O versículo 5 nos diz que Jesus é capaz de abrir os pergaminhos.
ii. No versículo 6, os sete chifres representam poder e os sete olhos representam todo o conhecimento.
C. Os versículos 8 a 14 são cânticos de louvor a Deus.
5. Apocalipse 6 Os seis primeiros selos. Eles descrevem uma série de tribulações ou provações. tem
pessoas que pensam que algumas dessas coisas já aconteceram. Estes sinais seguem o mesmo
ordem de que Jesus fala em Mateus 24.
A. Versículo 1-2 do primeiro selo. O cavalo branco, alguns vêem isso como Cristo, mas é mais provável que seja
o anticristo. Mateus 24: 3-5 fala sobre falsos mestres que vêm enganar o povo.
B. O segundo selo que vemos nos versículos 3-4. O cavalo vermelho representa uma guerra aberta. Veja Mateus
24: 6.
C. O terceiro selo nos versículos 5-6. O cavalo preto representa a fome. Ver Mateus 24: 7.
D. Os versículos 7-8 do quarto selo são o cavalo pálido que representa a morte, que é o resultado natural
de guerra e fome. O versículo 8 indica que um quarto das pessoas da terra morrerá. Mateus
24: 7-8 fala sobre guerra.
E. O quinto selo, versículos 9-11, abre a visão dos mártires. Muitos cristãos têm sido
martirizado. Mateus 24: 9-13.
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F. O sexto selo, versículos 12-17, revela destruição mundial como terremotos, Mateus
24:29.
6. Apocalipse 7 é um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. Vemos um relatório sobre um
grupo no céu e um grupo na terra que será protegido (versículo 3). Isso está falando sobre
proteção espiritual. Ezequiel 9: 4 também fala sobre ser selado contra danos espirituais.
A. Os versículos 4-8 falam sobre os 144.000 que é considerado um número simbólico de judeus que serão
salvou.
B. Os versículos 2-3 dizem que o povo de Deus receberá uma marca de identificação.
C Os versículos 9 a 17 referem-se aos gentios que serão salvos. Vemos no versículo 9 que eles também serão
numerosos para contar e eles serão de todo o mundo.
7. Apocalipse 8, vemos o sétimo selo aberto.
A. O versículo 1 conta como, depois que o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu para
cerca de meia hora. Isso ocorre porque este selo contém as terríveis pragas das sete trombetas
que são ainda piores que os seis primeiros selos.
B. Este capítulo lista a destruição a ser causada pelas quatro primeiras trombetas.
Eu. A primeira trombeta no versículo 7 nos diz que um terço da vegetação será destruído. Isto é
não tenho certeza se isso se refere ao mundo inteiro ou apenas à Palestina.
ii. A segunda trombeta, no versículo 8, nos diz que um terço do mar se tornará sangue.

iii. A terceira trombeta, no versículo 10, conta como uma grande estrela resplandecendo do céu caiu em uma
terço dos rios e córregos e sua água ficou amarga.
iv. A quarta trombeta nos diz, no versículo 12, que um terço do sol, da lua e das estrelas
foram atingidos para que sua luz fosse diminuída.
C. O versículo 13 nos adverte que as próximas três trombetas anunciarão que o pior está por vir.
8. O capítulo 9 fala sobre a quinta e a sexta trombeta. O anúncio deles é tão ruim que eles são
chamado desgraças.
A. A quinta trombeta nos versículos 1-11 anuncia que está chegando uma horrível praga de gafanhotos. Estes
são gafanhotos demoníacos que são tão terríveis que sua picada é como um escorpião, mas não mata, apenas
tormento. Seu poder durará cinco meses e sua dor será tão dolorosa que as pessoas irão
anseie pela morte que os iludirá.
Eu. O versículo 4 diz que eles não podem prejudicar o povo de Deus ou qualquer outra vida. O povo de Deus era
previamente marcado; ver Rev. 7: 2-3.
B. Os versículos 12-21 veem a sexta trombeta anunciando o segundo ai.
Eu. O segundo ai trará mais que tormento - matará um terço da humanidade.
Lembre-se do capítulo 6: 8 relata que um quarto da humanidade já havia morrido.
ii. Incrivelmente, mesmo depois de todos esses desastres, os versículos 20-21 nos dizem que as pessoas que ainda
viviam
não se arrependa e se desvie dos seus maus caminhos.
9. Apocalipse 10, o pequeno pergaminho fica aberto durante o tempo entre a sexta e a sétima trombeta.
O anjo com o pequeno pergaminho é pensado para ser Cristo.
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A. O versículo 6 diz que é hora; não haverá atraso. As forças do mal encontrarão tempo para fazer
o mal está acabando e o tempo do julgamento está próximo.
B. João recebe um comando estranho. Dizem que em vez de ler o pergaminho, ele deve comê-lo
em vez de. Dizem a ele que o pergaminho terá gosto de mel na boca, mas será azedo em sua boca.
estômago.
Eu. O estômago azedo significa que o pergaminho contém notícias de mais sofrimento.
ii. O doce como o mel refere-se à doçura da comunhão que os cristãos temos com
Deus.
10. Capítulo 11: 1-14, as duas testemunhas continuam com essa visão e a sétima trombeta 11: 15-19.
Grande parte dessa visão não pode ser explicada e compreendida com certeza.
A. O versículo 3 apresenta duas testemunhas que não são identificadas. Existem muitas teorias que
estes são Moisés, Elias ou Enoque, mas não podemos ter certeza. Estes são representantes de Deus.
I. Como em João 10: 1-11, a passagem do bom pastor, seu comportamento serve como modelo para
todos os cristãos a imitar. Todos os cristãos devem estar prontos para enfrentar o martírio e desistir de nossas vidas.
B. Vemos aqui que Deus terá testemunhas mesmo nos momentos mais difíceis. Um exemplo
disso hoje é a igreja perseguida. Em dezenas de países, os cristãos são perseguidos. Isto é
Estima-se que mais de 250.000 cristãos são mortos a cada ano por causa de seu testemunho.
para cristo
C. Vemos nos versículos 5-6 que Deus fornece proteção para essas duas testemunhas por três e um
meio ano, até que o trabalho seja concluído.
D. O versículo 7 diz que quando o trabalho deles é feito, Deus permite que o inimigo os mate. Estes
As testemunhas cristãs são tão odiadas que seus corpos são deixados nas ruas para o mundo inteiro
Vejo. O versículo 10 diz que as pessoas se alegrarão e celebrarão esses corpos. O mundo odeia
Cristãos tanto assim.
E. Os versículos 11-12 relatam que Deus traz de volta à vida essas duas testemunhas e as leva para
céu. Há uma lição aqui para nós sobre como nós, cristãos, devemos servir destemidamente a Deus até
se sofrermos tortura e morte porque Deus é fiel. Não podemos perder porque seremos levados
ao céu. A morte do mártir não é derrota, mas vitória em união com Cristo.
f. O versículo 14 traz o fim da sexta trombeta e a segunda angústia. O terceiro ai está prestes a
início.
11. Capítulo 11: 15-19, a sétima trombeta toca.

R. No versículo 18, agora nos concentramos no último julgamento e nos versículos 15 e 17, o triunfo do governo de
Deus.
B. O versículo 19 fala da abertura do templo de Deus e da revelação da arca que era a
objeto mais sagrado do tabernáculo. A revelação desse objeto mais profundo significa que Deus
revelou completamente Sua glória e Sua misericórdia. Deus se revelando mostra a majestade de Seu poder
e a renovação de todas as coisas (21: 1-22: 5).
12. O capítulo 12 é sobre a mulher, a criança e o dragão.
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A. Pensa-se que a mulher represente Israel. No versículo 2, vemos a visão de Isaías (Isaías 66: 7-8)
de uma mulher (Israel) dando à luz um filho masculino, cumprida. Dizem-nos no versículo 5 que a criança é
Jesus que governará sobre toda a terra.
B. Os versículos 3-4 nos falam sobre um dragão vermelho que, de acordo com o versículo 9, é o diabo. O diabo é
retratado como um dragão que simboliza grande poder. Veja o versículo 4 para uma descrição disso.
poder. Sabemos que o poder de Satanás é muito forte para lutarmos com nossas próprias forças. .
Vemos que o diabo é muito, muito poderoso. Não devemos confrontá-lo diretamente. Por exemplo nós
nunca devemos ordenar que ele faça alguma coisa; em vez disso, precisamos passar por Deus (Efésios 6: 10-18).
C. Os versículos 7-12 nos falam sobre a guerra no céu que vê Satanás ser expulso do céu e
jogado para a terra. O versículo 5 falou da vitória de Cristo no Calvário e da derrota de Satanás.
Temos conforto em saber que Satanás perdeu a guerra. Sabemos pelas escrituras como Lucas
10:18 que Satanás teve acesso ao céu, mas não mais depois dessa guerra que foi travada em
céu. Mesmo que Satanás tenha perdido a guerra, ele ainda continua a lutar. Vemos no versículo 9 que
seu objetivo é levar o mundo inteiro para longe de Deus.
D. Versículos 13-17 do voo da mulher no deserto. O diabo que falhou em destruir Cristo tenta
destruir o povo de Cristo.
Eu. O versículo 15 conta como ele tentou destruir usando a boca para enganar as pessoas.
ii. O versículo 16 nos diz que a terra protege a mulher. A própria estrutura da criação de Deus
O mundo restringe e frustra os planos de Satanás, e ele não pode destruir a igreja.
iii. O versículo 17 diz que Satanás continua a perseguir os cristãos.
13. Capítulo 13 as duas bestas. Esses dois animais são descritos como terríveis monstros que
de acordo com o versículo 4, o mundo adorará.
A. O capítulo 13: 1-10 fala sobre o primeiro animal. O versículo 7 nos diz que a besta fez guerra contra o
Igreja. Isso pode se referir a perseguições passadas e / ou futuras. A perseguição está sempre conosco;
às vezes é muito forte e às vezes não é tão ruim. Atualmente a perseguição é muito ruim
e essa profecia pode estar se referindo a uma perseguição particularmente ruim vinda pouco antes de Cristo
retorna.
B. Os versículos 11-18 falam sobre o segundo animal. Este animal, ao contrário do primeiro, não se parece com um
monstro; ao contrário, parece um cordeiro. Esses dois animais são aliados de Satanás e parecem ter seus
poder dele. Eles formam uma trindade falsa com Satanás, enquanto Satanás continua tentando ser um
Deus falsificado.
Eu. Vemos essa falsificação no versículo 13-14, onde ele falsifica a obra do Espírito Santo.
A besta está copiando as obras cheias do Espírito, relatadas no livro de Atos.
ii. O segundo animal promove a adoração do primeiro animal Rev. 13:12, assim como o Espírito Santo
promove a adoração de Jesus.
C. O versículo 15 relata que aqueles que não adoram a besta serão mortos. Isso é o que
Nabucodonosor e o Império Romano fizeram aos cristãos. O versículo 15, juntamente com o versículo 16, diz
que os cristãos serão forçados a participar de uma certa idolatria por suas sociedades. Nós
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Veja exemplos disso nos Estados Unidos. Todos os americanos são obrigados a pagar impostos, e alguns
esse dinheiro é gasto pelo governo em abortos. Parte do dinheiro dos impostos é gasto em
educação que promove coisas contra a Bíblia de Deus, como a teoria da evolução. Evolução
ensina que a vida apenas evoluiu ao invés do fato de que a Bíblia diz que Deus criou tudo.
Isso só começou a acontecer recentemente; nos últimos 40 anos ou mais.
D. Qual é a marca da besta mencionada nos versículos 13-17? A marca é espiritual e

não necessariamente físico. Isso significa que a pessoa tem lealdade ao maligno e não
Jesus.
E. O versículo 18 menciona o número 666. Muitos livros foram escritos tentando identificar o
homem que tem esse número, mas tudo o que podemos fazer é especular.
14. Apocalipse 14, o Cordeiro e Seus seguidores.
A. 144.000 (versículos 1-5) representam os santos em seu número completo. O número 144.000
é simbólico e representa todos os santos.
Eu. A intensidade do céu vista no versículo 2 pode ser o louvor dos santos.
ii. O versículo 3 nos diz que somente os santos podem cantar a nova música. É um fato que os não salvos
não pode realmente participar do culto ou entender a Bíblia. A verdadeira adoração é reservada para aqueles
que são resgatados.
B. O anjo com o eterno Evangelho versículos 6-7. Esse pode ser o último pronunciamento de
o Evangelho. Essa pode ser a última chance que os não salvos terão de responder à chamada de
Jesus.
C. O versículo 8 anuncia a queda da Babilônia. Babilônia é representada como o grande sedutor do
nações, aquele que leva o povo para longe de Deus, e ela vai cair.
D. Os versículos 9 a 12 relatam que todos aqueles que adoram a besta em vez de Deus sentirão que Deus
ira sobre eles e sofrerão tormento eterno. A descrição dada nos versículos 11-12 diz
quão horrível é a ira de Deus.
E. O versículo 13 mostra a imagem daqueles que morrem como cristãos. Veja a diferença no destino
de cristãos e aqueles que adoram a besta.
F. Os versículos 14-20 falam sobre a aparência de alguém como um Filho do Homem. Representa o segundo
vindo como a colheita sobre a qual o Filho do Homem preside. Esta passagem é sobre julgar o
perversos e quão ruim será seu destino.
15. Os capítulos 15-16 falam sobre as sete bacias da ira de Deus. O capítulo 15 apresenta esses
sete tigelas contendo pragas, que são os julgamentos de Deus pelos quais o poder de
Babilônia está quebrada. Babilônia representa uma coalizão de um animal político e do falso profeta.
A. 15: 2-4 a canção dos vencedores. Os santos estão se regozijando com a vitória final de Deus; alegria
sobre a justiça de Deus. Vemos um dos principais pontos deste livro é que existem dois tipos de
pessoas. Aqueles que se dirigem a um castigo terrível e ao povo de Deus que se dirigem a
alegria.
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B. As sete taças mencionadas no versículo 7 são as taças da ira de Deus, e estas
complete a ira de Deus.
C. O versículo 8 diz que o santuário está fechado. Isso significa que ninguém pode entrar para evitar o julgamento
porque o dia da intercessão acabou.
D. Capítulo 16: 2-9 as quatro primeiras tigelas. Essas bacias de julgamento são derramadas sobre o
terra.
Eu. A primeira é que feridas prejudiciais e dolorosas surgem sobre aqueles que pertencem à besta
em vez de Deus.
ii. A segunda tigela mata tudo no mar.
iii. Os rios e a fonte também se tornaram sangue da terceira bacia.
iv. A quarta tigela fez com que as pessoas fossem chamuscadas pelo fogo do sol.
v. Mesmo com tudo isso, as pessoas ainda eram teimosas e se recusavam a se arrepender.
E. A quinta tigela 16: 10-11 traz completa escuridão sobre a terra. Apesar disso e da dor deles
dos julgamentos anteriores, o povo ainda amaldiçoa a Deus e não se arrepende.
F. A sexta tigela (versículos 12-16) fala da montagem dos inimigos de Deus prontos para fazer
batalha contra Deus na batalha final do Armagedom. O rio Eufrates é seco para permitir
o exército para facilmente chegar ao campo de batalha. Esta batalha está prevista em Sl 2: 2-4.
G. A sétima tigela (versículos 17-21) encerra o ciclo de julgamentos. Deus usa
granizo e um terremoto mais forte do que qualquer outro para derrotar o exército inimigo antes do
a batalha realmente começa.
16. O capítulo 17 é a primeira mensagem angélica. Babilônia, a grande prostituta, aparece representando
as seduções do mundo (versículo 4). A destruição da Babilônia representa a destruição de

mal. Babilônia aqui não é a cidade antiga, é um nome que representa o mundo sem Deus. isto
pode ser aplicado a muitas cidades.
A. Os versículos 1-2 demonstram que esta é uma visão de julgamento para Babilônia e para aqueles que
foi corrompido por ela.
B. Nos versículos 3-4, João é transferido para onde ele vê a visão de uma prostituta que representa a
pecados do mundo. Por enquanto (versículo 4), a prostituta tem os luxos e prazeres da
mundo.
Eu. O versículo 4, ao imaginar luxo e prazer do lado de fora, nos diz que nem tudo está bem
o interior. Sua xícara está cheia de coisas ruins.
ii. A mulher oferece todos os tipos de prazeres divertidos por um curto período de tempo, mas a longo prazo
consequências são muito ruins.
iii. Lembre-se de Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. A alegria do sexo com um
a pessoa que tem AIDS é substituída por uma doença que leva à morte. O uso de drogas começa
com prazer, mas cresce em um monstro que consome.
C. O versículo 5 nos lembra que Babilônia representa todas as cidades que estão unidas em sua oposição
para Deus.
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D. O versículo 6 nos diz que seu maior crime é a perseguição dos santos.
E. Os versículos 7 a 18 contam a primeira mensagem angélica, sobre a guerra e a destruição da Babilônia.
Eu. Vemos no versículo 7, mais uma vez os anjos sendo usados para explicar visões misteriosas.
ii. Lemos no versículo 8 um uso falsificado ou errado) da declaração sobre Deus em Ap 4: 8.
Santo, santo, santo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que foi e está e está por vir! "A besta continua
competir com Deus por quem realmente está no comando.
iii. Também vemos no versículo 8 que pessoas, cujos nomes não estão escritos no livro da vida,
continue sendo enganado pela besta.
iv. As sete colinas no versículo 9 provavelmente se referem a reinos passados e presentes.
v. Os sete reis no versículo 10 são governantes.
vi. O versículo 12 fala sobre futuros reis que, juntamente com o anticristo, receberão poder e
autoridade de Satanás durante a hora final. O versículo 13 nos diz que eles se unirão.
vii. O versículo 14 diz que o Cordeiro derrotará essa coalizão por causa de quem Ele é - o Senhor dos senhores
e o rei dos reis.
17. Apocalipse 18 contém as mensagens que anunciam a queda da Babilônia. Babilônia é escolhida
pelo nome da cidade caída que é totalmente destruída porque Babilônia era a cidade que tinha
levado o povo de Deus em cativeiro. Aqui, Babilônia representa as cidades do mundo que eram tão pecadoras.
A. A segunda mensagem angélica que começa no versículo 2 diz que a destruição deles está completa
porque o versículo 3 diz que eles eram tão pecadores.
B. A terceira mensagem angélica contém um aviso aos santos. Os versículos 4-8 descrevem o chamado de Deus
Seu povo para ficar longe do pecado. Deus não quer que os cristãos se entreguem aos pecados da
mundo, e nossa melhor proteção contra isso é ficar longe do pecado.
Eu. O versículo 5 conta como eles pecaram com tanta frequência que seus pecados são tão altos quanto o céu,
outras palavras, eles pecavam o tempo todo.
C. Rev. 18: 9-20 relata como três grupos de pessoas lamentam a queda da Babilônia. Estes
grupos parecem ser pessoas que admiravam as práticas da Babilônia. Eles admiravam e cobiçavam
os luxos da Babilônia e eles sentem falta desses luxos. Essas pessoas não são morais e são
perdidos, apesar de não terem participado do pior dos pecados. Eles admiravam os luxos e
eles pegaram sua parte desses luxos. Eles não fizeram nada para deter os pecados da Babilônia.
Eu. Um exemplo seria encontrado na história a seguir. Um grupo de ladrões armadilha uma armadilha
rodovia que causa a colisão de um caminhão carregado, para que ele possa roubá-lo. Enquanto eles
estão saqueando o caminhão, você vem e começa a roubar o caminhão. Você não cometeu
o pecado original de causar a batida do caminhão, mas você se aproveitou da situação e roubou
do caminhão.
D. Rev. 18: 21-24 nos diz a mensagem final de destruição da Babilônia. Esta mensagem reside em
quão completa é a destruição e permanente.
Há descrições de prazeres anteriores que desapareceram para sempre.

Eu. O capítulo termina dizendo que esse julgamento feroz foi causado pela perseguição dos
santos.
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18. Rev. 19 A destruição da besta e do falso profeta.
A, os versículos 1 a 10 descrevem como todos no céu se alegram com a derrota do inimigo. o
regozijar-se é uma celebração final da vitória. A vitória de Deus está completa.
B. As imagens do casamento no versículo 7 expressam o amor e a intimidade entre Cristo e Seus
pessoas. Estaremos muito perto.
C. O versículo 8 fala sobre linho fino que representa os atos justos dos santos.
D. O versículo 9 nos lembra que nós que pertencemos a Cristo somos abençoados porque somos convidados a
ceia de casamento do cordeiro. Certifique-se de não perder esta ceia.
E. A aparição de Cristo cavalgando um cavalo branco (versículos 11-16).
Eu. O versículo 11 nos diz que os céus se abrem e Cristo retorna à terra cavalgando sobre um cavalo branco.
Jesus é acompanhado por todos os remidos no céu que também estão montados em cavalos brancos
(versículo 14).
F. A batalha final condenando a besta e o falso profeta (versículos 17-21). Lemos sobre o
destruição total do inimigo e como eles são desonrados por serem comidos por pássaros
do que ser enterrado. Eles não têm honra. O versículo 20 nos fala do destino permanente dos falsos
profeta e a besta que será lançada no lago ardente de enxofre que é o inferno.
19. Capítulo 20 do milênio e do julgamento. Como você vê o milênio depende de
como você interpreta o período de mil anos. Vamos limitar nosso estudo a alguns comentários de
a escritura. Investigar as diferentes opiniões está além deste estudo.
R. Vemos neste capítulo o triunfo final do bem e a destruição final do mal. Na foto é
um período de mil anos em que Satanás e suas forças estão presos e incapazes de exercer seu mal
atos. É durante esse tempo que Jesus e Seus santos reinam com Ele. Isso pode ser o que
Isaías 11: 6 está falando.
B. Os versículos 1-3 dizem que por mil anos Satanás ficará confinado ao abismo (Lucas 8:31) e
incapaz de criar problemas. Essa prisão não é o destino final de Satanás.
C. Os versículos 4-6 descrevem o reino milenar de Cristo e Sua igreja. Isso pode ou não ser um
1000 anos atuais lembram 2 Pedro 3: 8 ensina que Deus olha para o tempo de maneira diferente da nossa.
Eu. Os tronos do julgamento no versículo 4 se referem aos santos que se assentam nesses tronos e
governe com Jesus.
D. Vemos a destruição final de Satanás nos versículos 7-10. Satanás é libertado da prisão e ele faz um
último esforço para recuperar o poder, mas é um esforço fútil e Satanás é totalmente derrotado.
Eu. O versículo 8 nos diz que, depois que ele é libertado, Satanás reúne um grande exército. Gogue e Magogue
de Ezequiel 38-39 representam os inimigos finais de Deus, que atacam do norte. Onde fez
todos esses inimigos de Deus vêm? A resposta é que essas pessoas viveram durante o período de
o milênio e eles tinham livre arbítrio. Quando Satanás reapareceu, eles fizeram a mesma coisa que
Adão e Eva; eles escolheram o pecado acima da obediência a Deus. Assim como Salomão disse em Eclesiastes 1: 9,
não há nada de novo sob o sol. A natureza básica do homem é escolher o pecado e nossa única esperança
agradar a Deus está em Jesus, nosso salvador.
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Eu. O versículo 10 descreve o destino final de Satanás e todos aqueles que pertencem a ele. É muito
claro que o destino da pessoa que não pertence a Deus é terrível além do que podemos
Imagine.
E. O julgamento final que segue os mil anos é descrito nos versículos 11-15. Jesus
agora executa Seu julgamento sobre o universo criado. Essa visão compartilha recursos com
Mateus 25: 31-46, Daniel 7: 9-10 e Salmo 7: 6-8; 47: 8-9.
Eu. Essa cena é a que Paulo descreve em Romanos 2:16: o dia em que Jesus julgará todos
segredos dos homens. Existem apenas dois tipos de pessoas na terra, os salvos e os perdidos. Todo salvo
a pessoa que já viveu está listada no Livro da Vida e para ele não há segunda morte. Cada
outra pessoa que já viveu e que não está listada no livro da vida é, como o versículo 15, diz jogada
no lago de fogo com Satanás e seus aliados. Esta é a segunda morte.

20. O capítulo 21: 1-8 é uma passagem maravilhosa que descreve as maravilhas do que espera o
Cristão. Vemos aqui uma descrição do novo céu e da nova terra. Lendo isso
Este capítulo nos fortalece para permanecermos fiéis a Deus, mesmo quando estamos passando por provações e
tribulações (problemas) de todos os tipos.
R. Existem dois lados do julgamento. O lado da punição do julgamento foi descrito em
capítulo 20. Agora, no capítulo 21, vemos o lado agradável do julgamento, que é a recompensa de
o correto.
B. Existem muitas opiniões diferentes sobre o novo céu e a nova terra do versículo um.
É uma nova criação física ou é simbólica de um lugar onde o pecado não é mais?
C. Vamos nos concentrar em algumas das bênçãos descritas aqui.
Eu. O versículo 3 nos diz que estaremos morando com Deus.
ii. O versículo 4 nos diz que não haverá tristeza ou dor. Todas as coisas ruins desta vida se foram
porque, como diz o versículo 5, todas as coisas são novas.
iii. O versículo 5 diz que isso é para todos aqueles que foram fiéis a Deus.
iv. O versículo 8 encerra esta seção com uma última menção ao terrível destino do povo
que morreu sem ser cristão.
21. O capítulo 21: 9-22: 5 descreve a Nova Jerusalém.
A. No versículo 9, João é levado para a noiva. Como noiva, desfrutamos de intimidade e alegria pessoal no
presença com Deus.
B. No versículo 11, o caráter fundamental da nova cidade é que ela brilha com a glória de Deus.
C. O restante do capítulo 21 nos diz que seremos bem cuidados. Não haverá
escassez.
D. No capítulo 22: 1-3, estamos de volta ao Jardim do Éden no final de Apocalipse, exatamente onde
começamos em Gênesis. No entanto, agora podemos comer livremente tudo o que queremos da árvore da
vida. Versículo
3 nos diz que não haverá mais nada amaldiçoado por Deus.
22. O capítulo 22: 6-21 fecha a Bíblia.
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A. Os versículos 5 a 16 da importância do livro. Esta seção reafirma que esta é a Palavra de Deus
e não deve ser negligenciado.
Eu. O versículo seis nos lembra que as palavras da Bíblia são verdadeiras e que são as palavras de Deus.
ii. O versículo 10 nos lembra que devemos estudar a Bíblia e conhecê-la.
iii. O versículo 11 é o reconhecimento de que os perdidos são perdidos e os salvos são salvos. Seus
destinos (destino final) são fixados quando eles morrem ou quando Cristo volta novamente, e
nada pode mudar isso. Esses destinos não são decretos arbitrários de Deus, mas
um resultado inevitável de suas ações.
iv. Os versículos 14 e 15 repetem novamente a mensagem da separação absoluta dos perdidos e dos
salvou. Repetidas vezes, as Bíblias ensinam a mensagem das duas classes de pessoas e de suas duas
destinos diferentes.
v. Verso 16 (ver também Números 24:17); Jesus diz que é Ele quem todas as profecias apontam
em direção a. Não há outro.
B. Há um último convite dado em Rev. 22:17 para as pessoas virem a Jesus.
C. Os versículos 18 e 19, juntamente com Deuteronômio 4: 2, alertam contra a adição de quaisquer palavras à Bíblia
ou
subtraindo da Bíblia. Tudo o que Deus quer que saibamos sobre Ele é encontrado na Bíblia.
Não há novas revelações de Deus. Devemos ensinar e obedecer a tudo na Bíblia.
Existem penalidades terríveis para a pessoa que acrescenta, subtrai ou altera qualquer palavra no
Bíblias.
Eu. Deus fala conosco hoje através da Bíblia e não através de visões ou sonhos.
ii. Devemos obedecer a tudo o que a Bíblia ensina e não optar por desobedecer a nenhuma regra do
Bíblia por causa de nossos desejos pessoais. Romanos 1: 26-27 proíbe o comportamento homossexual ainda,
são as chamadas igrejas onde eles realmente ordenam homossexuais como pastores e bispos. Isto é um
exemplo de subtração da Bíblia.
D. Jesus promete no versículo 20 fazer o que todo cristão deseja que Ele faça. Ele promete

para voltar em breve.
E. O último versículo da Bíblia é uma bênção para nós. Uma bênção é uma bênção de Deus para
O povo dele. (Números 6: 22-27).

