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Este livro compreende uma compilação de diversos estudos 

especialmente escritos para auxiliar aos irmãos que abraçaram o 
Evangelho de Jesus recentemente e querem dar os primeiros 

passos na carreira cristã, bem como discipuladores que desejam 
auxiliar estes novos irmãos.  

Não há nenhuma ingerência de grupos evangélicos em particular. 
Cada texto foi escrito por irmãos cujas vidas são dedicadas ao 

Senhor e compilados posteriormente conforme melhor se 
adequassem aos objetivos propostos. 

Espero que seja de grande proveito na vida dos irmãos!  
Fabrício Valadão Batistoni - Editor 

"E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia 
que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas 

lhes eram comuns."(AT 4:32)  
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COMEÇANDO UMA VIDA NOVA  

E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura: as coisas antigas já passaram; eis que 
se fizeram novas. II Coríntios 5:17  

VOCÊ PRECISA SABER: 
•  CRISTO ENTROU EM SUA VIDA  

Eis que estou a porta e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em 
sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20 

• QUEM É JESUS  
- Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e  nos tem dado entendimento para 
reconhecermos o verdadeiro; e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é 
o verdadeiro Deus e a vida eterna. I João 5:20  
- No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e  disse: Eis o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo. João 1:29.  
- Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito, para que 
todo aquele que NEle crê não pereça, mas tenha a Vida eterna. João 3:16  
- Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai 
senão por mim. João 14:6  

• SEUS PECADOS SÃO PERDOADOS  
E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu 
amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1:13,14 

• É PRECISO CONFESSAR  
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e  justo para nos perdoar os pecados e 
nos purificar de toda injustiça. I João 1:9 

• VOCÊ É SALVO PELA FÉ  
Porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus; não 
de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8,9  
- Não existe purgatório nem nenhuma forma de o homem se regenerar depois da morte  

• VOCÊ TEM A VIDA ETERNA  
E o testemunho  é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Seu Filho. 
Aquele que tem o Filho, tem a vida; aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a 
vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros 
que credes  em o nome do Filho de Deus. I João 5:11-13  

• DEUS NUNCA TE DEIXARÁ  
... De maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Hebreus 13:5b  

• NADA PODE TE SEPARAR DO AMOR DE DEUS  
Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, 
nem coisas do presente, nem do porvir; nem poderes nem altura, nem profundidade, 
nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo 
Jesus nosso Senhor. Romanos 8:38,39 

• VOCÊ ESTAVA MORTO ESPIRITUALMENTE  
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes 
outrora, segundo o curso deste mundo. Efésios 2:1,2a  

• VOCÊ É FILHO DE DEUS  
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus; a 
saber: aos que crêem no Seu nome. João 1:12  

• É PRECISO ARREPENDIMENTO  
Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um  de vós seja batizado em nome de 
Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 
Atos 2:38.  
Devemos nos arrepender das "coisas antigas" IICo 5:17 
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CULTIVANDO UMA VIDA DEVOCIONAL 
        É essencial que  o  crente estabeleça um momento diário de comunhão com Deus. 
Para se ter intimidade com uma pessoa é preciso conversar com ela, perceber seus 
pontos de vista, seus pensamentos e seus sentimentos. Com Deus é a mesma coisa, Ele 
quer ser seu amigo íntimo, mas é necessário que haja comunicação entre você e Ele.  
         Há um ponto saliente nesta lição a respeito da Comunhão: Não existe comunhão 
com um estranho, com quem não se tem intimidade. Por isso, Deus nos deu liberdade 
de conhecermos a Sua intimidade, de conversarmos com Ele e de ouví-Lo. Precisamos, 
no entanto, amá-Lo para que Ele veja em nós  um desejo de conhecê-Lo. Não adianta 
termos uma CAPA protetora chamada “RELIGIÃO” e não termos a couraça da justiça e 
uma vida que condiga com tudo aquilo que pregamos.  
A comunhão é cultivada, e não ganhada:  
Sl. 119:147,148 
Sl. 1:2.  
 
Existem fatores que contribuem para que tenhamos um bom momento devocional. 
Vejamos:  
 
- Planejamento  
- O momento devocional deve ser planejado para ser um momento a sós com Deus, 
onde você estará livre de todas as coisas que te prendem, tais como desvios, 
interrupções e outras coisas que vão prejudicar a sua ligação com o Senhor.  
- Não existe uma hora específica para meditarmos, mas recomendamos ser em uma 
hora onde você estará com o raciocínio livre e a mente aberta. O tempo deve variar de 
30 a 40 minutos inicialmente, posteriormente, deverá existir uma carência maior.  
 
- Um Bom Local  
Ü Deve-se procurar um local onde estejamos livres  de coisas que possam nos distrair, 
de preferência um lugar onde você poderá orar em voz alta  
Marcos 1:35  
 
- O Que Fazer  
- Você deve planejar um esquema de estudo para você. Deve estudar um episódio 
Bíblico de cada vez, para aproveitar todo manancial dele. Para facilitar, oferecemos um 
esquema, que você deve "perguntar" ao trecho.  
1. Esta passagem me fala de algum pecado que devo abandonar ?  
2. Há nela alguma promessa que eu devo apropriar?  
3. Há nela exemplos que devo seguir ?  
4. Há nela advertências que eu devo considerar?  
5. O que ela me ensina acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo?  
6. Quais as lições mais importantes no texto ?  
7. O que devo fazer acerca dessas lições ?  
 
- Para facilitar a gravação e o  aprendizado da lição, você deve escrever as respostas em 
um caderno, apropriado e preparado exclusivamente para tal fim. Use uma tabela como 
esta:  
  

Data:______________ Texto: __________ 
Versículo Chave: 
____________________________________________________________________ 
Promessas para minha vida: 
____________________________________________________________ 
Exemplos a 
seguir:___________________________________________________________________ 
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Advertências: 
_______________________________________________________________________ 
Ensinos sobre Deus: 
__________________________________________________________________ 
Aplicando ao meu dia-a-dia: 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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CRESCENDO NA VIDA NOVA   
   
1Coríntios 2:14 a 3:3  
HOMEM NATURAL -  Não recebeu Jesus. Sua vida é controlada  pelo EU. v.14  
HOMEM ESPIRITUAL - Recebeu Jesus em sua vida. É controlado pelo Espírito Santo. É 
transformado. v.15  
HOMEM CARNAL - Recebeu Jesus em sua vida. É controlado pelo EU, por causa do 
pecado. Falta obediência; é religioso apenas. 3:1e3 - Prevalece os pensamentos 
humanos.  
   
CRESCENDO NO RELACIONAMENTO COM DEUS 
   
1 -  CRESCENDO NA ORAÇÃO  
Orar é falar com Deus. A oração deve incluir louvor e adoração, gratidão, confissão, 
intercessão e petição.  
Louvor e adoração - Salmo 135:3, I Crônicas 29:11,12  
Gratidão  - Salmo 106:1, I Tessalonissenses 5:18  
Confissão - I João 1:9  
Intercessão - I Timóteo 2:1  
Petição - Mateus 21:22, Mateus 7:7, Tiago 4:2b, Filipenses 4:6,7  
   
2 - CRESCENDO NO CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS  
Romanos 10:17 .................................................................................  
Atos 17:11 .........................................................................................  
Salmo 1:2,3 .......................................................................................  
Salmo 119:11 e 105 ..........................................................................  
João 14:21 ........................................................................................  
   
3 -  CRESCENDO EM OBEDIÊNCIA - À DEUS, À BÍBLIA, AO ESPÍRITO SANTO E À 
IGREJA  
Tiago 1:22-25   
   
O QUE É CONVERSÃO ?  VAI TERMINAR UM DIA ? (Ef 4:13)  
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ARREPENDIMENTO   
 
1- Mudança de atitude:  Mc 1:14,15  
Metanóia - Mudança de mente  
Atitude anterior -  Independência e rebelião para com Deus.  
Atitude nova - Dependência e submissão a Deus.  
Observações:  
 
- O Arrependimento é diferente de conversão. O Arrependimento é instantâneo e leva o 
cristão a abandonar algo ou a reafirmar outro instantaneamente. A conversão é o 
conjunto de arrependimentos ocorridos na vida cristã da pessoa, portanto um processo 
gradual.  
2- Mudança de Reino - Renúncia ao Reino satânico para dar lugar ao Reino de Cristo.  
Cl 1:13 
  
Império das trevas (Ef 2:2,3)   -   Reino da Luz (Ef 2:5,6)  
3- Negar-se a si mesmo  
Mc 8:34,35   
Viver para realizar a vontade de Deus.  
Senhorio de Cristo  
Observações:  
 
 
4- Renunciar tudo que possui  

a.       Cristo antes de todos  
 Mt 10:37; Lc 14:26  
 
  

b.       Tomar a cruz disposto a sofrer por Ele  
 Lc 14:27  
 
 

c.       Tudo o que tenho é de Cristo  
 Lc 14:33 - Em meus passos, que faria Jesus ?  (Sujestão de leitura)  
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TEMOS REALMENTE TOTAL LIBERDADE? 
  
O Texto para o estudo desta lição está em Romanos 3:23-31; 4:1-25.  
OBS. Leia o texto em diferentes traduções para melhor compreensão.  
   
 Quando aceitamos a Jesus, somos postos em “Liberdade Total” ou em “Liberdade 
Condicional”? Quando há liberdade total, não há restrições de nenhuma natureza, mas 
quando há liberdade condicional, então há restrições. Ele ainda tem de prestar 
informações, devendo apresentar-se periodicamente ao juiz. Não pode ir a determinados 
lugares. Não pode fazer determinadas coisas etc... Muitos cristãos vivem como se 
estivessem sob liberdade condicional, e agem e falam como se essa fosse a sua 
situação. Mas, teria Deus colocado o crente sob liberdade condicional?  
   
Nada há que você possa fazer, exceto...  
- Existe alguma culpa no crente? Mesmo uma manchinha, uma lembrancinha ?  Rm 
3:23-31 (v.24).  
O Que é ser justificado?  
Pode um justificado ter culpa ?  
 Cristo pagou a pena por nosso pecado, e tambénm removeu a culpa que recaía 
sobre nosso pecado. Isso significa: ser declarado “sem culpa”, e portanto, “sem ter que 
pagar nada em troca”. Este último ponto — a culpa — é um fato importante que muitos 
cristoãos não consideram devidamente.  
 Aos olhos de Deus, o cristão está completamente perdoado de todos os seus 
pecados cometidos no passado. “Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que Lhe 
fizemos se confiarmos em Jesus Cristo”(v.24)  
   
Sua fé é aquela que você demonstra, e sua liberdade está condicionada à 
medida da sua fé. Rm 4:1-25  
 Paulo não escolheu Abraão como exemplo por mero acaso. Abraão era o pai da 
nação judaica (Gn 17:1-8). Se Paulo conseguisse demonstrar que Abraão, dentre todos, 
teria sido justificado pela fé, ele provaria seu ponto de vista: que a fé está firmemente 
arraigada na Bíblia, deste o Antigo Testamento. E de fato provou.  
 Abraão foi chamado a se mudar: CUMPRIU  
 Foi-lhe prometido um filho:  CUMPRIU  
 Foi-lhe pedido o único filho em sacrifício: ELE DEU  
 Abraão é um exemplo fundamental. A fé que você possui é a mesma que você 
demonstra. Fé não é meramente convicção mental. Fé é vida renovada de modo total — 
em resposta à vontade revelada de Deus. Fé é coisa prática. Não é fantasia. Fé significa 
risco. Abraão saiu, não sabendo para onde ia.  
 Qual a importância do sangue de Cristo para a salvação do cristão?  
 Como podemos definir “justificação pela fé”.  



Primeiros Passos   -   Fabrício Valadão Batistoni 

 

10

A FÉ VERDADEIRA   
   
O Texto da lição é Romanos 5:1-21  
 “Sermos salvos” — justificados pela fé em Cristo — garante-nos a vida eterna. Mas 
aí está a história toda? Uma das críticas que fazem ao Cristianismo é de que ele apenas 
oferece “felicidade futura no céu”. Os cristãos são acusados de procurarem a salvação 
como se fosse uma “apólice de seguro contra fogo” que impede a ida para o inferno. 
Suas vidas, porém, não revelam resultado algum. E então? Será que o fato de ser 
cristão proporciona benefícios e resultados para esta vida — aqui e agora?  
   

·          A fé verdadeira traz resultados práticos Rm 5:1-11  
   
 O que é que as pessoas mais desejam na vida?  
 Confiança, paz, amor, esperança, felicidade...  
 No verso 1, Paulo afirma que nós, cristãos, justificados por Deus podemos ter tudo 
isto. E além disso, nossa fé produz três resultados maravilhosamente práticos: Temos 
novo potencial, novo poder, e um novo Amigo.  
- Primeiro, o Potencial: Nossa fé nos colocou num lugar de elevadíssimo privilégio e nós 
podemos, com toda a confiança, aguardar o momento de, realmente nos tornarmos tudo 
quanto Deus tem em mente que sejamos (v.2)  
- Segundo, o Poder: Paulo diz que os cristãos podem regozijar-se quando surgem 
problemas, porque as dificuldades os ajudam a aprender a serem pacientes (v.3). Quem 
deseja problemas? Ninguém, realmente. Porém, os problemas surgem de qualquer 
maneira.  
 Contudo, Paulo vê o problema como algo que ele pode usar em seu benefício, e não 
algo que o deixa abatido. Um problema dá a você a oportunidade de ser paciente, e isso 
desenvolve a força do caráter. Aprendemos a confiar mais e mais em Deus até que 
nossa fé seja realmente forte. (v.4)  
 Mas como torno isto real em minha vida? ENFRENTANDO TODOS OS DESAFIOS NO 
ESPÍRITO SANTO.  
 Como confia, o cristão, no Espírito Santo?  Há diversas fórmulas, mas aqui está uma 
que talvez você não tenha ainda experimentado: NÃO FAÇA NADA. AGUARDE.  
- Terceiro, o Amigo: Se fosse para você colocar só uma coisa em primeiro lugar numa 
relação do que podemos chamar: “o que mais desejo da vida”, essa coisa teria de ser o 
amor. Todos desejamos saber que há alguém que se importa conosco. Isso pode 
significar a diferença entre o desespero e o verdadeiro sentido da vida.  
 É a sua fé mais do que um seguro contra fogo? Deveria ser. É melhor que seja. Se 
não for, talvez você esteja gesticulando muito externamente, ou esteja se esforçando 
em vão; talvez você esteja tentando a todo custo ser cristão, sendo “religioso”.  

Como posso eu me tornar o Servo que Deus quer que eu seja?  
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SANTIFICAÇÃO   
   
Isaías 59:2 ..................................................................................................  

POR QUE DEUS RECOMENDA TANTO PARA QUE O CRISTÃO SEJA SANTO?  
   
A SANTIDADE É O PADRÃO BÍBLICO PARA A VIDA CRISTÃ  
Jo 17:19;Rm 12:1;I Ts 4:3a; I Ts 4:7; Hb 12:14; IPe 1:16  
   
FOMOS LIBERTOS DO PODER DO PECADO  
Rm 6:11;14;22  
   
2 - FASES DA SANTIFICAÇÃO  
Instantânea - I Co 1:2  
 
Progressiva - II Co 7:1  
  
I Ts 4:1  
  
Completa - I Jo 3:2  
  
3- COMO SOMOS SANTIFICADOS ?  
A. Mediante a fé na obra de Cristo - At 15:9  
 
B. Mediante a renúncia ao pecado e seguir a santidade - II Co 7:1  
 
C. Mediante a Palavra de Deus - Jo 17:17  
 
D. Mediante uma completa dedicação da própria vida - Rm 12:1  
 
E. Mediante a submissão à disciplina divina - Hb 12:11  
 
   
4- IMPORTANTE !  
- É Deus que realiza a santificação nas nossas vidas, e não nós mesmos.  
I Ts 5:23  
  
- A santificação inclui nossa identificação com Cristo na sua morte, sepultamento e 
ressurreição.  
Rm 6:5  
  
Cl 2:12  
  
- Somos templo do Espírito Santo e devemos, portanto, externar o caráter daquele que 
está em nosso interior.  
I Co 6:15-20 (19)  
  
- Morreu o velho homem e nasceu um novo homem.  
Rm 6:6 ; Cl 3:10  
  
- Abandonamos os frutos da carne para produzirmos os frutos do Espírito. 
Gl 5:19-25 ; I Jo 1:9  
  
   
O QUE É SANTIFICAÇÃO ? 
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QUEM É DEUS   
   
01 - DEUS é Espírito - Jo 4:24 .................................................................  
  
02 - É UMA PERSONALIDADE. Ele possui inteligência, emoção e vontade.  

Inteligência - Sl 147:5. Rm 11:33,34  
Emoção  (sensibilidade) - Jr 31:3, Rm 9:13  
Vontade - João 1:13, João 6:38  

  
03 - É O CRIADOR DE TODAS AS COISAS - Gn 1:1.......................................  
  
04 - ATRIBUTOS DE DEUS  
Atributos Incomunicáveis  

§         Auto-existência: Deus não depende de nada para existir - Ex 3:14  
§         Infinidade : A natureza divina não tem limite - Sl 145:3  
§         Imutabilidade: Deus é absolutamente perfeito e não admite a possibilidade de 

variação Tg 1:17, Hb 13:8  
§         Onipotência: Deus pode fazer qualquer coisa que Ele decida fazer - Mt 19:26, Ap 1:8  
§         Onipresença: Deus está presente em todos os lugares - Is 66:1  
§         Onisciência:  Conhecimento perfeito e eterno de Deus - I Jo 3:20  
§         Eternidade: Duração infinita de Deus . Nunca começou e nunca terminará - Sl 

102:27  
§         Unidade: Nosso Deus é singular - Dt 6:4  

Atributos Comunicáveis  
§         Amor: Afeição racional e voluntária fundamentada na verdade. I Jo 4:8  
§         Bondade: Princípio da natureza de Deus que visa a promoção do bem-estar e 

felicidade do universo - Mc 10:18  
§         Misericórdia: Perdoa das condenações merecidas - Sl 145:8  
§         Graça: Além  de perdoar as condenações, Deus nos coroa - II Co 9:14  
§         Justiça: Deus executa as penalidades impostas  por sua lei - Sl 3:5      
§         Sabedoria: Inteligência de Deus demonstrada para escolher os melhores meios para 

executar os melhores fins Ef 3:10-11  
§         Santidade: Deus é completamente separado de tudo o que é mau; Ele é 

perfeitamente puro e  íntegro em seu caráter e natureza - Sl 99:9  
§         Verdade: Todo conhecimento e declarações de Deus se conformam com o  que Ele 

realmente é - Jo 17:3  
   
05- ALGUMAS PALAVRAS HEBRAICAS USADAS PARA DEUS  
Jeová: Senhor, o Eterno.  
Jeová-Rafa: O Senhor que cura  
Jeová-Nissi: O Senhor é a nossa bandeira  
Jeová-Shalon: O Senhor é a paz  
Jeová-Ra'ah: O Senhor é meu pastor  
Jeová-Tsidkenu: O Senhor é a nossa justiça  
Jeová-Jireh: O Senhor provê  
Jeová-Shammah: O Senhor está presente  
Jeová-Samaote: O Senhor dos exércitos  
Jeová-Elyon: O Senhor Altíssimo  
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QUEM É JESUS   
   
Filho de Deus para a salvação do mundo Jo 3:16  
...............................................................................................  
Profetizado no Velho Testamento- Gn 3:15; Is 9:6  
...............................................................................................  
Veio para:  
- Tirar o pecado do mundo - Jo 1:29; Hb 9:22  
- Reconciliar Homem e Deus II Co 5:18,19  
Ele era Deus - Jo 1:1-14; Mc 2:7,10  
.........................................................................................  
   
Ele foi homem - I Jo 4:1,2  
- Gl 4:4 .............................................................................................  
- Lc 2:40-52 ......................................................................................  
- Mt 26:12,38 e Lc 23:46 .....................................................................  
- Jo 4:6 .............................................................................................  
- Mt 21:18..........................................................................................  
- Lc 22:44..........................................................................................  
- Mc 11:13 ........................................................................................  
- Mc 1:35 .........................................................................................  
Foi batizado -  Mt 3:13-17  
   
Não pecou - Hb 2:18 ; 4:15  
 
Foi morto e sepultado - Lc 12:33,34,44-46,4-,56  
Ressuscitou Lc 24:5  
Foi assunto ao céu - At 1:8,9  
Tem o nome que está acima de todo nome Fp 2:5-11 (8,9) 
Triunfou sobre Satanás na cruz - Cl 2:15  
Julgará o mundo - Jo 5:22  
Se tornou maldição por nós na cruz - Gl 3:13; Dt 21:23  
  



Primeiros Passos   -   Fabrício Valadão Batistoni 

 

14

QUEM É O ESPÍRITO SANTO  
 
Ele é Deus:  
Nomes divinos que lhe são atribuídos - At 5:3,4  
Atributos que lhe são atribuídos -Hb 9:14 (Eternidade)  
       Sl 139:7-8 (Onipresença)  
       I Co 2:10-11 (Onisciência)  
Atos divinos que lhe são atribuídos - Gn 1:2 (Criação)  
       II Pe 1:21 (Inspiração das Escrituras)  
   
É Uma Personalidade:  
Intelecto - I Co 2:10,11  
Emoção - Ef 4:30  
Vontade - I Co 12:11  
   
Obra do Espírito Santo:  
Em relação a Cristo: Jo 16:14  
Em relação aos não-regenerados: Jo 16:8  
Em relação aos regenerados:  
Habita - I Co 6:19 ; Guia - Rm 8:14  
Fortalece - Ef 3:16 ;Liberta - Rm 8:2  
Ilumina - Jo 16:13 ;Dá poder - At 1:8  
Ensina - Jo 14:26  
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BATISMO   
 

Por Elias Batistoni  
Batismo:  
Jesus foi batizado - Mt 3:13-17  
É mandamento de Jesus - Mt 28:19  e  Mc 16:16  
Antes de Jesus, João Batista batizava em águas - Mt 3:11  
Após a morte de Jesus, os discípulos batizavam aqueles que se convertiam - At 2:38  
O Batismo é um Símbolo.  
   
Quem deve ser batizado ?  
O batismo nas águas é para aqueles que crêem em Jesus e se arrependeram dos seus 
pecados.  
Mc 16:16; At 2:38  
 
Significado e importância do Batismo:  
Batismo é a forma de declarar publicamente a nossa fé. Estamos unidos com Cristo na 
Sua morte (morremos para a vida velha) e na sua ressurreição (ressuscitamos para uma 
nova vida). É uma declaração que o Cristão faz para o Mundo que ele abraçou o 
evangelho de Jesus.  
 
Fazemos parte do Corpo de Cristo - At 2:41  
Nossos pecados são perdoados - At 2:38  
Todo Cristão deve ser Batizado:  
At 2:38 - Arrependei-vos  
  - Seja batizado,  
  - Recebereis o dom do Espírito Santo.  
Mt 3:11  
At 1:5 
At19:2-6  
 
Somos batizados  pela fé - Gl 3:2  
Somos cheios do Espírito Santo quando buscamos uma comunhão maior com o Senhor - 
Ef 5:18-19  
   
DONS DO ESPÍRITO  
Diferença entre dons e frutos:  
  
DONS   
   
Para serviço  
   
É o que o crente tem
  
Meios para o fim 
   
Vão terminar  
   

FRUTOS 
Para caráter 
É o que o crente produz 
É o fim 
Vão permanecer 

     
   
QUAIS OS PROPÓSITOS DOS DONS ESPIRITUAIS ?  
Ef 4:11-13 ; I Pe 4:10-11 ; I Co 12:7  
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MINISTÉRIOS  
Área de serviço  onde você expressa seu dom pessoal. São equipadores dos santos para 
a obra.  
Apóstolo ; Pastor; Evngelista... Você seria capaz de listar alguns ministérios espirituais 
que você conhece ou com os quais você tem alguma identificação?  
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DISCERNINDO A VONTADE DE DEUS   
   
Um importante benefício que recebemos ao receber Jesus em nossos corações, é a  
promessa de orientação que temos da parte de Deus.  
   
O Plano Geral de Deus para  Nossa Vida:  
Jr 29:11; Rm 12:1  
 
Três  elementos da vontade de Deus em Rm 12:2  
a) um bom plano - DE PAZ  
b) sempre será agradável para nós em todos os aspectos, mesmo que não 
aparentemente - FIM QUE DESEJAIS  
c) é um plano perfeito.Sl 77:13; 128:1  
   
Promessas Relacionadas com o discernimento da Vontade de Deus.  
1- Deus promete dar-nos uma orientação e direção definidas.  
Sl 25:9-10  
Is 30:20-21  
 
2- Deus prometeu-nos dar sabedoria, para que possamos discernir a Sua vontade.  
Cl 1:9-12 ; Tg 1:5  
 
3- Deus promete operar em nosso interior para fazer com que desejemos realizar a Sua 
vontade.  
Fl 2:13  
 
4- Deus prometeu advertir-nos quando nos afastássemos de Sua Vontade.  
Cl 3:15  
 
Você põe o carro na frente dos bois? Romanos 12:1,2  
 Alan Redpath descreveu a vontade de  Deus como constituída de duas partes. A 
vontade de Deus concernente ao caráter é universal, mas a vontade de Deus quanto ao 
serviço é individual. Muito bem, provavelmente você aceitará essa idéia. É facil de 
entender que Deus deseja que você cresça no caráter cristão. mas a questão do serviço 
— exatamente o que você deveria fazer, quando e como — é que é o ponto difícil; assim 
pois, que adianta saber que a vontade de Deus tem duas partes?  
 Muitos cristãos põe o carro à frente dos bois. Eles se irritam e reclamam do que 
Deus quer que eles façam (serviço) quando percebem que estão espiritualmente 
despreparados para fazê-lo (caráter). Aqui é onde entra Rm 12:1. Antes de Deus querer 
o seu serviço, Ele quer uma garantia de que realmente Ele tem você por inteiro. Paulo 
não deixa por menos: devemos dar nossos corpos como sacrifício vivo.  
 Assim, o primeiro passo é a vontade de Deus na formação do seu caráter. E você 
não pode realizar a vontade de Deus com relação a seu caráter enquanto você não 
apresente seu corpo — seu total.  
 A vontade de Deus se descobre por 3 luzes: 1. a Bíblia; 2. o testemunho do Espírito 
Santo; 3. as circunstâncias exteriores. Quando as três luzes se alinham, vá em frente. 
Enquanto não estiverem alinhadas, aguarde.  
 A Bíblia, a Palavra de Deus, é fundamental para a orientação do cristão. 
Curiosamente, muitos cristãos não observam se os seus atos e planos contrariam em 
algum aspecto o ensino claro da Bíblia. Você em primeiro lugar deve pedir conselho ao 
Maior Conselheiro que existe.  
 O testemunho do Espírito Santo aparece na medida em que você anda no Espírito. 
Aqui a oração é o elemento vital. Nosso procedimento tem sido infeliz. Dizer: “Terei de 
orar a esse respeito” já se tornou lugar-comum. Talvez devamos mudar a frase para : 
“Falarei com Deus a respeito desse assunto”. Com Deus, não, a Deus.  
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 Examine as circunstâncias exteriores. Geralmente, invertemos a ordem. Primeiro, 
convocamos uma reunião do comitê. Primeiro, examinamos toda a evidência. Primeiro 
discutimos o assunto com fulano de tal ou consultamos a nossa bibliografia sobre ele. 
Se, porém, você começa com as circunstâncias, raramente irá além delas. Como pode 
você avaliar as circunstâncias se não tem a orientação da Palavra de Deus e a 
iluminação do Espírito Santo ?  
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AS TENTAÇÕES   
   

I Co 10:13; Romanos 8:37 ...........................................................  
   
“DEUS TEM O TAMANHO QUE SE DÁ A ELE” – Ouvi esta frase uma vez em um Congresso 
e nunca mais esqueci.  
- A Reverência e a sensibilidade ao Espírito Santo variam de acordo com o tamanho e o 
lugar que damos para o Senhor em nossas vidas.  
   

 “Posso eu impedir que os pássaros façam ninho em minha cabeça,mas não posso 
impedi-los de voar sobre ela.”  

   
   
A Tentação é FATO ESPIRITUAL - TODOS SOMOS TENTADOS  
   
Conceito:  
“A Tentação  para o mal é todo impulso humano que pretende levar o cristão ao pecado 
e consequentemente ao afastamento de Deus.”  
Estes impulsos vêm por vias HUMANAS  
- A Bíblia diz que os ataques partem de três direções:  
1- satanás  - Satanás deve ser resistido  
Gn 3:1-5 ; I Pe 5:8 ; Ap 20:1-3; Tg 4:7  
 
Obs. A tentação satânica deve ser combatida beseado na Bíblia, lembrando da tentação 
do próprio Senhor Jesus no deserto - Mateus 4:1-11  
2- A Carne - A Carne deve ser subjulgada  
Responsável pela tendência de viver de acordo com os apetites da carne; sedução ao 
retorno à velha natureza  
Rm 8:5-13 ; Gl 5:16-26; Rm 12:1,2  
 
3. O Mundo - O mundo deve ser rejeitado  
O mundo nos tenta em levar-nos a adquirir uma conformidade com ele, ou estarmos 
conformados com todos os valores de uma sociedade incrédula e atéia. Podemos vencê-
las.  
Jo 16:33 ; Rm 12:2 ; I Tm 6:10  

 
   

“É IMPOSSÍVEL IMPEDIR QUE MIGALHAS ALIMENTEM A VELHA NATUREZA, PORÉM É 
POSSÍVEL IMPEDIR QUE VOLUNTARIAMENTE A ALIMENTEMOS”  

   
Condições para a Vitória às tentações:  
A Bíblia nos coloca condições  para que possamos vencer as tentações.  
   
Primeiro Passo: MANTER A ORAÇÃO DESBLOQUEADA E LUBRIFICADA  

Oração desbloqueada: Pecados confessados  - IJo 1:8-9  
Oração lubrificada: Constante prática - Its 5:6  

CONSELHOS IMPORTANTES:  
1- Não subestime os tentadores, eles são muito astutos. Depois de Deus, a pessoa que 
mais te conhece é o inimigo.  
2- Não se superestime pensando que por estar na graça você tem força suficiente para 
vencer, porque a  força vem do Senhor. ICo 10:12  
   
Vencer as tentações é mostrar para o Senhor,  que você tem realmente anseia em ser 
um servo vitorioso na obra, e para isso se empenha. 
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EVANGELISMO   
 
1-  Por que evangelizar ?  
 - Porque é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e foi por isso que Jesus 
veio ao mundo.  
 Lucas19:10 .......................................................................  
- Porque Jesus nos deixou a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura.  
 Marcos16:15 ................................................................................  
 - Mateus 28:18-20  
 - II Coríntios 5:14-21  
 - I Coríntios 9:16  
   
2- Evangelizar nada mais é do que falar do amor de Deus, do sacrifício de Jesus e da 
possibilidade de termos perdão e salvação em Cristo.  

  
Como apresentar o Plano de Salvação:  
João 3:16  -  DEUS TE AMA  
 
Todos os homens  pecaram, estão separados de Deus.  
Romanos 3:23 -  TODOS SOMOS PECADORES  
 
A consciência do pecado é morte espiritual.  
Romanos 6:23 - O FIM DO PECADO É O INFERNO  
 
Deus nos ama e enviou Jesus para morrer por nós.  
Romanos 5:8 - CRISTO É A MANIFESTAÇÃO DO AMOR DE DEUS A NÓS  
 
Só chegamos a Deus através de Jesus.  
João 14:6 - JESUS CRISTO É O ÚNICO CAMINHO  
 
Somos salvos pela graça de Deus, basta crermos.  
Efésios 2:8,9 -  É SÓ ACEITAR, É GRATUITO  
 
Se recebermos Jesus nos tornamos filhos de Deus  
João 1:12 -  TEM O NOME INSCRITO NO LIVRO DA VIDA  
 
Recebemos Jesus em nossa vida mediante ao convite pessoal.  
Apocalipse  3:20 - RECEBE JESUS EM SUA VIDA  

 
3- Testemunho Pessoal  
É muito importante que você saiba contar o que Jesus fez na sua vida. Você irá fazer 
isso através do testemunho pessoal. Seu testemunho deve conter:  
  1º ) Sua vida antes de conhecer a Jesus;  
  2º ) Como você conheceu  a Jesus;  
  3º ) Sua vida depois de ter conhecido Jesus;  
Seu testemunho deve ser feito de maneira prática e no poder do Espírito Santo (Atos 
1:8). Se feito assim, ele irá fazer com que a pessoa se identifique com você, ele irá 
trazer luz ao pecador quanto à seus pecados e quanto ao amor de Deus por ele, e por 
último oferecerá a ele a oportunidade de experimentar uma nova vida com Jesus.  
Observações: Ao evangelizarmos ou dar seu testemunho pessoal, nunca use gírias 
cristãs(como "maravilhoso", "uma bênção", etc);  nunca enfatize o passado e sim o 
presente; nunca fale mal de outras denominações ou igrejas ; seja sempre bem-
humorado e positivo;  não se esqueça que as pessoas nascem do Espírito e não de  
persuasão.  
   
4- Condições para ser evangelista:  
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4.1 - Estar em constante sintonia com o Pai na oração, enquanto se mostra o Plano.  
4.2 - Ter fé que o Senhor fará a Obra. Zc 4:6  
4.3 - Estar ciente, que uma pessoa converte não para fugir do inferno ou ser liberto do 
pecado, estas coisas são efeitos  da conversão, mas o alvo de se pregar o Evangelho, é 
glorificar ao Senhor Jesus com as vidas das pessoas.  
4.4 - Não se preocupar em tirar palavras do próprio entendimento. Deus promete 
colocar as palavras em nossa boca - Mt 10:9. Para isto é preciso estar em comunhão 
com Ele.  
4.5 - Estar preparado pela Palavra de Deus para mostrar à pessoa, o poder da Bíblia 
como Palavra de Deus.  
   
5- Como e onde ?  
Nós podemos evangelizar em qualquer lugar e de muitas formas diferentes, tais como:  
- Cruzadas.  
- Rádio.  
- Jogo de futebol  
- TV  
- Pessoal (processo de multiplicação)  
   
Nº de anos ADIÇÃO       MULTIPLICAÇÃO  
01    500             2  
05   2.500           32  
07   3.500         128  
09   4.500         512  
10   5.000      1.024  
13   6.500      8.192  
15   7.500    32.768  
16   8.000   65.536  
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SUBMISSÃO 
  
 
Deus está juntando Seu povo. Chegaremos a ser uma cidade assentada sobre o monte, 
uma cidade que não poderá ser escondida. Queremos servir uns aos outros. Queremos 
estar juntos, nos amarmos, somos irmãos. Para que isso se torne uma realidade cada 
vez maior, , há uma graça especial que é indispensável: é a graça de um espírito  
submisso e sujeito. Assim aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele anunciou o 
cerne, o  âmago de Seu ensinamento com estas palavras: "Bem aventurados os 
humildes de espírito, pois deles  é o reino dos céus" (Mt 5:3). Todo o que anda no 
ensinamento e mandamento de Cristo revela um espírito dócil, manso e submisso.  
 A chegada do Reino a nossas vidas, põe fim ao nosso individualismo, à nossa 
independência e, enfim, acaba com a anarquia. Assim,  o povo de Deus será uma 
comunidade bem coordenada e unida entre si na qual todo vestígio de anarquia 
desaparecerá, onde reinará uma submissão alegre e espontânea à autoridade do Senhor.  
 Todas as áreas da igreja devem estar caracterizadas pelo espírito submisso. Assim, 
o apóstolo Pedro ensina em I Pe 5:1-11. Primeiro os presbíteros e pastores têm que ser 
exemplo, não servindo como se tivessem senhorio sobre a Igreja .  Os jovens 
definitivamente devem estar sujeitos aos mais velhos, seja estes, pastores , presbíteros 
ou não  e todos também submissos uns aos outros. A submissão é para todos e com 
todos. Quão diferente é  a  Igreja em relação  ao mundo !  

POR QUE SER SUBMISSO ?  
 a ) Somos uma comunidade sob autoridade  
   Uma comunidade comprometida com Jesus Cristo: Esta comunidade é 
forma  por homens e mulheres que têm um pacto com Cristo. A comunidade está sujeita 
a Cristo, assim como o corpo está sujeito à cabeça - Ver Efésios 1:22-23; 5:23; Cl 1:18)  
   Uma comunidade comprometida entre si: Os membros desta comunidade 
estão relacionados e conectados entre si como os membros de um corpo. Não podemos 
estar unidos a Cristo sem estarmos unidos ao Seu corpo, que é a igreja. A comunidade 
como corpo deve ter consciência de si mesma , isto é, deve saber a quem inclui.                
   
   Governo teocrático:  Essa comunidade não funciona  com democracia, tão 
pouco e está governada por um grupo seleto, mas a forma de governo que rege é a 
teocracia: Deus é quem governa. Cristo é o cabeça. Ver Salmo 96:10-13 ; 97:1 ; 110; I  
Coríntios 15:24-28 ; Is 9:6-7.  
   Autoridade delegada: A autoridade de Cristo, o cabeça, exerce-se sobre 
todos os membros do corpo e Sua autoridade delegada se estende ordenadamente 
através desses mesmos membros Ver Ef 4:11-16 ; I Co 12:27-28 ; Tt 1:5 ; 2 Tm 2:2 ; 
Cl 2:19.  
   Todo o corpo está unido por juntas: Ef 4:16 ; Cl 2:19 .  Cada membro está 
unido e sujeito ao corpo de Cristo, assim todo o corpo fica unido entre si pelas juntas. 
Cada irmão unido e sujeito ao corpo, recebe importantes benefícios, ou seja:  
NUTRIÇÃO: - Pelo ensinamento, a instrução, a palavra, o exemplo, a  admoestação, a 
exortação, etc.  
PROTEÇÃO: -  Pela oração, o conselho, a comunhão, a supervisão, a fé, etc... Isto 
significa cobertura espiritual.  
FORMAÇÃO: - Pelos mandamentos claros e o controle, por fazer juntos a obra de Deus, 
pela convivência.  
INTEGRAÇÃO: - Pelo conhecimento e envolvimento na comunidade, pelo amor, pela 
ajuda, pela comunhão, etc  

O QUE É  
 b ) Submissão  
 Submissão é prestar obediência inteligente a uma autoridade estabelecida. É 
aprender a agradar aquele a quem se está sujeito e não a si mesmo. Não é uma mera 
obediência exterior, mas a manifestação de um espírito submisso.  



Primeiros Passos   -   Fabrício Valadão Batistoni 

 

23

 Não é estar submisso quando estão nos vendo o podem nos controlar, mas é 
submeter-nos mesmo quando estamos sós e não há quem nos controle no momento  
Ver Ef 5:21.  
 Como a igreja está submissa a Cristo, todos os demais aspectos da submissão na 
Igreja devem convergir para a submissão a Cristo. A autoridade de Cristo  se manifesta 
de várias formas. Submissão a Cristo significa:  
 - Submissão à Palavra de Deus Ver Jo 10:27 ; 15:10 ; Mt 7:24-29 ; 29:20  
 Cristo expressa a Sua vontade através de Sua Palavra. Submeter-nos a Cristo 
significa submeter-nos aos Seus ensinamentos. Ninguém pode dizer que se sujeita a 
Cristo se não se sujeitar a Sua Palavra.  
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RESSURREIÇÃO DOS MORTOS   
   
 
A MORTE  
Rm 6:23 .................................................  
I Co 15:26 ..................................................  
Ap 20:14 ..................................................  
   
- Na morte a alma e o espírito deixam o corpo - Ec 12:7  
- Para onde irão os crentes em Jesus ? Lc 23:43; Lc 16:22-23  
   
TODOS RESSUSCITARÃO - crentes e não-crentes  
At 24:14-15 - Injustos e justos ressuscitarão - Justos para a Vida Eterna; Injustos para 
a perdição eterna  
I Ts 4:13-18 - Arrebatamento  
Jo 5:21,28,29 - Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; e os que 
tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo.  
   
CORPO GLORIFICADO  
Quando ressuscitarmos, nossos corpos serão transformados I Co 15:40-42, 50-53  
   
IMPORTANTE  !  
Não existe reencarnação, nem purgatório (restauracionismo), nem universalismo, nem 
aniquilacionismo e nem segunda oportunidade entre a morte e a ressurreição.  
Hb 2:7   
I Jo 1:7  
- Os mortos não voltam e não podem se comunicar com os vivos.  
Ec 9:5,6  
Lc 16:27-31  
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INFERNO   
 
 

Por Rev Cláudio Campi  
O QUE SINIFICA  

·          No original grego inferno = Tártaro  
·          Tártaro é a região mais baixa dos infernos  
·          Conhecidas como Xeol, Hades, Geena etc.  
·          São mundos subterrâneos  
·          O inferno é a parte mais baixa onde está o Lago de Fogo...  

   
ONDE FICA  
A Bíblia sugere um possível lugar:  

·          Jesus desceu ao inferno mas não ficou lá: “Ele não foi abandonado na região dos 
mortos...” (At 2:31)  

·          "Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim 
o Filho do homem estará 3 dias e 3 noites... no coração da terra" (Mt 12:40)  
Paulo escreveu:  

·          "Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões 
inferiores da terra?". (Ef 4:9)  

·          "Quem descerá ao abismo (isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo)?". ( 
Rm10:7)  
Outros textos:  

·          "...serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo" (Is 
14:15).  

·          "Para o entendido há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o 
inferno embaixo". (Pv 15:24)  
O inferno tem portas:  

·          "...percorrestes o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as 
portas da morte, ou vistes essas portas da região tenebrosa?” (Jó 38:17)  
E Jesus as chaves :  

·          "Não temas; eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive; estive morto, mas eis 
que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno" 
(Ap20:17).  
   
SERIA O INTERIOR DA TERRA?  
No livro de números, a Bíblia fala de pessoas caindo vivas no inferno:  

·          "E aconteceu que, acabando de falar... a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua 
boca, e os tragou... Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a 
terra os cobriu, e pereceram...” (Nm16:31)  
O que há no interior da terra:  

·          Fogo! E Enxofre!  
·          Os vulcões trazem para fora o que existe dentro da terra...  
·          Quando o vulcão St Helens entrou em erupção jogou 150.000 tn de gás sulfuroso 

(enxofre) e lavas para fora e os repórteres escreveram “O inferno veio para fora”.  
·          A crosta da terra tem 50 milhas até chegar ao fogo, mas em alguns lugares, no fundo 

dos oceanos, a distância é menor que 1 milha.  
·          Cientistas descobriram recentemente, na escuridão das profundezas do oceano, uma 

rachadura onde o fogo escapa, e em torno desta rachadura vermes enormes que não 
existem em nenhum lugar da terra...  

·          Cientistas descobriram recentemente que o centro da terra é mais quente que a 
superfície do sol com temperatura de 12.000 graus Fahrenheit...  
   
LUGAR DE FOGO E TORMENTO  
Jesus disse:  
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·          O homem no inferno clamava: "...me refresque a língua, Estou atormentado nesta 
chama" (Lc 16:24)  

·          "... e os lançarão na fornalha acesa..." (Mt 13:42)  
·          "... apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno..." (Mt 25:41)  
·          "... Os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas; ali haverá choro e 

ranger de dentes" (Mat 8:12)  
·          "E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Alí, haverá choro e ranger de 

dentes" . (Mat 25:30)  
Outros textos:  

·          "E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do 
lago do fogo" (Ap 20:15)  

·          "Quanto porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos 
impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe 
será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte" (Ap21:8)  

·          "Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta ... Os dois foram lançados 
vivos dentro do lago do fogo que arde com fogo e enxofre" (Ap 19:20)  

·          "Se alguém... recebe a marca... também esse... será atormentado com fogo e 
enxofre... seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não têm descanso 
algum..." (Ap 14:10)  
Há abismos:  

·          "Ora se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, 
os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo" (2Pe 2:4)  

·          São abismos tão terríveis que demônios tem horror deles: "Rogavam-lhe que não os 
mandasse sair para o abismo" (Lc8:31)  

·          Satanás será preso no abismo durante 1000 anos... "Ele segurou o dragão, a antiga 
serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos; lançou-o no abismo, 
fechou-o, e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se 
completarem os mil anos". . (Ap 20:2)  
Regiões de silêncio:  

·          "Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio"... 
(Sl 94:17)  

·          Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio"... (Sl 
115:17)  
Lugar de punição eterna:  

·          "Então o Rei dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado 
para o diabo e seus anjos... E irão estes para o castigo eterno..." (Mat 25:41 e 46)  

·          "... Os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão 
penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor..." (2Ts 1:8)  
   
OS HABITANTES DO INFERNO  
Os perversos serão lançados no inferno:  

·          Satanás e seus anjos; (Sl 9:17) (Mt 25:41)  
·          A Besta e o falso profeta; (Ap 20:10)  
·          Homens ímpios, covardes, assassinos, impuros etc; (Ap 21:8) e toda classe de 

pessoas más, reis, escravos, jovens, velhos, presos e livres...  
Fogo, vermes, cadáveres:  

·          “...é melhor entrares na vida aleijado do que... ires para o fogo inextinguível onde 
não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga” (Mc 9:43)  

·          “Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim; 
porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará” (Is 66:24)  

·          “Derribada está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa; por baixo de tí, 
uma cama de gusanos, (verme que se desenvolve onde há carne podre) e os vermes 
são a sua coberta”.  
A morte e todo tipo de mal:  

·          “Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo”. (Ap 20:14)  
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·          “...esperam a morte e ela não vem; cavam em procura dela mais do que tesouros 
escondidos; que se regozijariam por um túmulo, que exultariam se achassem a 
sepultura?” (Jó 3:21)  
   
ADVERTÊNCIAS SOBRE O INFERNO  
O inferno é lugar de milhões e milhões de pessoas:  

·          "O inferno e o abismo nunca se fartam"... (Pv 27:20)  
·          Jesus disse que são "muitos" os que entram pela porta da perdição (Lc 13:24)  
·          Cidades inteiras ... "Tu Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura até o céu? Descerás até 

ao inferno" (Lc 10:15)  
Sodoma e Gomorra são exemplos da punição do fogo eterno:  

·          "Então fez o Senhor chover enxofre e fogo... sobre Sodoma e Gomorra ... e cidades 
circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição..., são postas para exemplo do 
fogo eterno, sofrendo punição". .. (Gn 19:24) (Jd 7)  
Do inferno se pode ver o Reino de Deus:  

·          "Alí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes, no reino de Deus, Abraão, 
Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora". (Lc 13:28)  

·          "No inferno, (o rico) estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a 
Abraão, e Lázaro no seu seio". (Lc 16:23)  
Jesus adverte sobre o inferno:  

·          "...se tua mão te faz tropeçar, corta-a; pois é melhor entrares maneta na vida do 
que, tendo as duas mãos ires para o inferno (...) se teu pé te faz tropeçar, corta-o; é 
melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno (...) 
E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o; é melhor entrares no reino de Deus 
com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, para o fogo 
inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga" (Mc 9:43-48)  

·          "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes aquele 
que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo" (Mt 10:28)  

·          Aos religiosos: "...como escapareis da condenação do inferno?" (Mt23;33)  
·          "Qualquer (...) que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crêem em mim (...) ai 

do homem pelo qual vem o escândalo" (Mt 18:6)  
·          "...quem chamar (seu irmão) de tolo estará sujeito ao inferno de fogo" (Mt 5:22)  
·          "Mas se aquele servo sendo mau...castigá-lo-á,...alí haverá choro e ranger de 

dentes" (Mt 24:48)  
·          "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda...não devias tu, igualmente, 

compadecer-te...? E indignando-se...o entregou aos verdugos..." Assim também meu Pai 
celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão" (Mt18:32)  

·          "Se... não perdoardes aos homens as suas ofensas, tão pouco vosso Pai vos perdoará 
as vossas ofensas". (Mt 6:15)  
   
E SE JESUS FALOU A VERDADE?  
Se você não arrepender de seus pecados agora, se esperar para descobrir depois, você 
ouvirá o inferno, você sentirá o inferno, você verá o inferno, você respirará o 
inferno, você viverá eternamente no inferno.  
No inferno, de acordo com as informações Bíblicas, você levantará os olhos e verá o 
gozo dos justos, ouvirá os gritos angustiantes, o choro, o ranger de dentes... você se 
lembrará de quantas vezes foi oferecida a salvação e recusada. Reconhecerá, que amou 
mais as trevas que a luz, recusou o amor de Jesus que morreu por você e foi ao 
coração da terra para te salvar.  
Você conhecerá este lugar chamado inferno e estará lá para sempre.  
Mas, agora mesmo, há uma saída...  
   
A ÚNICA SAÍDA  
JESUS TE AMA  
 “Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ficou três dias no coração da terra, 
ressuscitou, está vivo, tem as chaves do inferno que nunca se abrirão para receber 
aqueles que crêem NELE.  
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JUÍZO FINAL   
   
 
O Juízo Final será uma manifestação de santidade, do amor e da justiça de Deus.  
   
POR QUE HAVERÁ JUÍZO  ?  
- Jo 3:19 - Os homens amaram mais as trevas do que a luz  
- Rm 2:5,6 - Por causa do mau procedimento dos homens  
- Fp 2:9-11 e II Ts 1:9,10 - Para glorificar a Deus  
- I Co 4:5 e II Tm 4:8 - Para recompensa por caráter e conduta (em Cristo)  
- At 17:31 - Para manifestar a justiça de Deus.  
QUEM SERÁ O JUIZ ?  
Jo 5:22; Jo 5:27; At 10:42  
 
Jesus julgará por meio da Palavra de Deus - Jo 12:48,49 ( de acordo com a luz que cada 
um tiver da Palavra)  
Os santos auxiliarão no julgamento - ICo 6:2,3  
O QUE SERÁ JULGADO ?  
- Todos da raça humana (não crentes)  
Ap 20:12-15  
 
 - Hb 4:12,13 - Serão julgados os pensamentos, propósitos, intenções, motivações 
e caráter dos homens  
 - Ap 20:12 e ICo 3:13-15  - Serão julgadas as obras dos homens  
 - Mt 12:36 - Serão julgadas as palavras dos homens  
 - Anjos maus - Jd 6  
 - Satanás - Ap 20:10 e Mt 25:41  
   
IMPORTANTE  !  
- O julgamento dos cristãos será baseado na cruz de  Cristo e naquilo que Ele conquistou 
para nós derramando Seu sangue. Nossa salvação está em nós termos crido n'Ele.  
- Aqueles que serão lançados no lago do fogo, não serão pela vontade de Deus, mas 
porque rejeitaram a graça de Deus e amaram as trevas.  
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IDOLATRIA   
 
 
- Introdução: Leia Mateus 19:15-30  
   
- Ídolo: Imagem fundida/esculpida ou qualquer outra representação de pessoa ou coisa 
destinada a ser adorada como Deus.  
   
- Proibida por Deus:  
- Ex 20:4,5a  
- Is 42:8  
- I Jo 5:21  
- Is 45:19  
Ainda em: Ex 34:17; Lv26:1; Dt 7:25; Dt 11:16; Dt 16:22; Sl 81:9  
   
- A idolatria consiste em:  
- Adorar/prostrar diante de imagens - Is 44:17  
- Sacrificar perante imagens - Sl 106:38  
- Jurar por outros deuses, falar seus nomes, servi-los Js 23:7  
- Temer outros deuses - II Rs 17:35  
- Adorar o verdadeiro Deus mediante uma imagem - Sl 106:19  
- Adorar anjos - Cl 2:18  
- Adorar os exércitos do céu - Dt 4:19  
- Adorar demônios - Ap  9:20 e Dt 32:17  
- Adorar homens - Sl 106:28  
- Alterar a glória de Deus numa imagem - Rm 1:23 e At 17:29  
   
- É descrita pela  Bíblia como:  
- Abominação a Deus - Dt 7:25  
- Odiosa a Deus - Dt 16:21,22  
- Vã e insensata - Sl 115:4-8  
- Sem proveito -  Jz 10:14  
- Irracional  - Rm 1:21-23  
   
- A respeito dos idólatras:  
- Esquecem-se de Deus. Dt 8:19  
- Contaminam o santuário de Deus. Ez 5:11  
- Abandonam a Deus. IIRs 22:17 e Fr 16:11  
- Ignorantes e insensatos. Rm 1:21,22  
- Têm comunhão com demônios. I Co 10:19,20  
   
- Os cristãos devem:  
- Renunciar a idolatria na conversão. ITs 1:9  
- Fugir a dela. ICo 10:14               
- Não ter ligações com elas em suas casas. Dt 7:26  
- Não participar de coisa alguma ligada com ela. I Co 10:19,20  
- Não  casar com idólatras. Dt 7:2-4  
- Testificar contra a idolatria. At 19:26  
   
- O castigo dos idólatras:  
- Morte. Dt 17:2-5  
- Lançados no inferno. Ap 22:15 e 21:8  
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A VIDA VITORIOSA   
   

 
Este capítulo vem para fazer uma revisão geral de todo o curso. O fruto de tudo quanto 
foi estudado aqui, é uma vida vitoriosa em Cristo. Para saber se você foi um bom ou um 
mal aluno, siga as instruções à seguir:  
   
Elementos para Verificação da Nossa Vitória:  
1- Certificar-se que estamos firmes em Cristo.  
II Co 13:5  
 
2- Ter constância na oração e no momento devocional.  
I Pe 2:2; Fp 4:6,7  
 
3. Ter constância na comunhão com os outros crentes.  
Hb 10:24,25  
 
   
4. Certificar-se de que está  cheio do Espírito Santo.  
Ef 5:18  
 
-Para estarmos cheios do Espírito, é preciso :  
a. Desejar:  
É preciso que realmente queiramos que Deus passe a controlar nossa vida.  
b. Entregar  
Temos que provar nosso desejo de ser cheios, entregando a Ele o controle da nossa 
vida.  
c. Obedecer  
Temos que provar que Ele tem em suas mãos as rédeas de nossa vida por obedecermos 
o que a Sua Palavra manda.  
d. Confessar  
Precisamos confessar qualquer pecado que ainda não tenha sido confessado, como pré-
requisito para sermos cheios do Espírito, pois Deus não enche um vaso impuro.  
   
5. Aprender a vencer as tentações e o pecado.  
I Co 10:13 ; I Jo 1:9  
 
6. Viver pela fé.  
Talvez a mudança mais radical que acontece à um novo servo de Deus, seja o fato de 
que ele deixa de seguir os seus sentimentos, o seu coração, para seguir fatos concretos. 
Nossa fé deve estar firmada naquilo que Deus diz, e não naquilo que sentimos.  
Cl 2:6; Mc 8:34,35; Lc 14:27; Lc 14:33  
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SEITAS HERÉTICAS 
 
Conceito:  Uma seita é qualquer grupo que se afasta do ensino da Palavra de Deus para 
divulgar suas próprias idéias religiosas. 
  
ALGUMAS CARACTERÍSTICAS COMUNS DAS SEITAS: 
* Jesus  não é o centro das atenções - Normalmente as seitas possuem outros deuses ou 
profetas e acabam colocando Cristo em segundo plano. 
* Tem outras fontes doutrinárias além da Bíblia e crêem apenas em partes da Bíblia; 
consideram inspirados os escritos dos seus fundadores e os colocam no mesmo nível da 
Bíblia. 
* Dizem serem os únicos certos 
* Geralmente ensinam o homem a desenvolver sua própria salvação. 
  

Igreja do Reverendo Moon 
 Também conhecida como Associação do Espírito Santo para a Unificação do 
Cristianismo Mundial, para camuflar o nome do líder do movimento já tão conhecido 
negativamente no mundo. 
 Sun Myung Moon (Reverendo Moon), nasceu em 1920 na Coréia de uma família 
camponesa convertida ao Cristianismo. Com a idade de dezesseis anos teve uma visão em 
que "Jesus" lhe explicou que originalmente Deus o tinha enviado para salvar "todos" os 
homens, mas que a sua missão na terra tinha ficado incompleta devido aos seus 
contemporâneos não terem recebido. Era ele Reverendo Moon, que deveria completar a sua 
missão "inacabada". Hesitou por nove anos, mas em 1945 começou seu ministério público. 
 A igreja de Moon, foi fundada oficialmente em 01/05/54 na capital da Coreia do Sul, 
Seul, justamente após ter sido libertado da prisão por prática de heresias, etc... 
 Como característica da maioria das seitas, a seita da Unificação possui um livro 
escrito, neste caso por Moon, que é colocado na mesma posição da Bíblia, que para eles não é 
a revelação completa. 
 A revelação para ele, foi recebida progressivamente através da oração, estudo de todas 
as escrituras religiosas (Alcorão, Gita e outros), meditação, e "comunicação espiritual" com 
algumas pessoas como Jesus, Moisés e Buda, e direta comunicação com Deus. 
  
ALGUMAS FALSAS DOUTRINAS: 
 Unificação com Deus - Oram sempre pedindo que a palavra de Deus, a personalidade 
e o coração de Deus, os UNIFIQUEM com a  divindade. Dizem que através do 
aperfeiçoamento individual o homem pode ser um com Deus. 
 Paz Universal - Pregam  a perfeição própria do homem e a paz, liberdade e licidade. 
 Eva fornicou com satanás - Dizem que a narrativa bíblica é uma interpretação 
simbólica do que realmente aconteceu, para Moon, Eva fornicou com satanás. 
  
LIVRO USADO POR MOON: 
 Chama-se "Princípio Divino" e é totalmente o inverso de nossa Bíblia Sagrada. Tem 
vários versículos para justificar a teologia da unificação. 
  

Espiritismo 
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 A  primeira sessão espírita teve  lugar no Édem, onde a serpente serviu de médium, 
satanás de guia e Eva de assistente, alguém declarou brincando. 
 A verdade é que até hoje, as sessões espíritas são feitas com esses elementos: os 
médiuns, os demônios ou guias e os assistentes. 
 O espiritismo moderno é o desenvolvimento das práticas espíritas antigas. 
 Franz Anton Mesmer, médico alemão, foi um dos precursores. 
 Swedemborg, contemporâneo de Mesmer, era um filósofo místico que dizia ter 
recebido de Deus poder para explicar as Escrituras (como Allan Kardec) e comunicar-se com 
o "outro mundo". 
 As americanas Magie (Margareth) e Katie Fox, deram início definitivo ao espiritismo 
moderno, em Hydesville, no Estado de Nova Iorque em 1848. Elas começaram a ouvir 
pancadas em diferentes lugares da casa onde moravam; depois lençóis começaram a ser 
arrancados da cama, cadeiras se movimentaram sozinhas  e uma das adolescentes foi atacada 
no rosto por uma mão fria. A partir daí elas começaram a se comunicar com os mortos e eles 
respondiam através de pancadas. 
 As práticas espíritas eram chamadas antigamente, como podemos notar nas páginas 
das Escrituras, de necromancia ou magia. 
 Seus praticantes, eram chamados magos, pitonisas, adivinhos, bruxas, feiticeiros, 
etc.... 
 Os centros, tendas ou terreiros eram chamados oráculos, cavernas ou antros. 
 Podemos para efeito de estudo, dividir o espiritismo da seguinte forma: 
 - Espiritismo comum: Quiromancia (leitura da mão), cartomancia, grafologia, 
hidromancia, astrologia, etc... 
 - Baixo Espiritismo: Espiritismo pagão, inculto, sem disfarce. Encontramos nessa 
classificação o vodu, candomblé, umbanda, quimbanda, macumba (sem formas nem 
doutrinas) e outras manifestações. 
 - Espiritismo Científico: Também chamado alto espiritismo, espiritismo ortodoxo, ou 
espiritualismo. Aqui encontramos inclusive "sociedades" que se dizem filosóficas, teológicas, 
científicas ou beneficentes. Encontramos  nessa classe: esoterismo, acletismo, LBV, 
teosofismo, rosacrucianismo. 
 - Espiritismo Kardecistas: É o tipo de espiritismo mais praticado no Brasil. Tem como 
base as obras de Allan Kardec (que é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denizard Rivail). 
  
ALGUMAS FALSAS DOUTRINAS 
 Ensinam que pode haver comunicação de espíritos mortos com os vivos. Deus, na sua 
Palavra proíbe explicitamente tal prática, por ser enganosa. Na realidade são os demônios que 
se fazem passar por pessoas. Ver Ecl 9:5,6 
 Possuem a chamada doutrina da reencarnação onde classificam os espíritos, de um 
modo geral, em quatro categorias: imperfeitos, bons, superiores e puros. Essa doutrina anula 
a idéia de salvação e invadida a obra da redenção do pecador mediante a morte de Jesus 
Cristo. Ver Hebreus 9:27 
 A salvação para eles é uma evolução espiritual através do sofrimento  e pela prática de 
boas obras. A Bíblia mostra que a salvação só se alcança mediante a fé em Jesus Cristo como 
salvador, e nunca  através de méritos pessoais. 
 Ensinam que Deus existe, mas está longe demais e só se manifesta por meio de 
intermediários - os guias. Toda a Bíblia nos ensina que Deus nos busca e quer ter comunhão 
conosco e nos é inteiramente acessível. Ver IICo 5:18 e Hb 10:19. 
 Negam a existência do céu, inferno, condenação eterna e sobretudo do diabo. Ver 
Apocalipse 20:10,14,15. 
 Ver Levítico 19:31;20:6,27; Deuteronômio 18:10-12. 
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Congregação Cristã do Brasil 
 Surgiu entre imigrantes italianos e americanos com a idéia de "um só rebanho e um só 
pastor" - necessidade de criar o rebanho de Jesus. 
 Luigi Francescon (italiano residente nos EUA), por volta de 1910, veio apenas duas 
ou três vezes ao Brasil  e fundou dois núcleos: um em Santo Antônio de Platina (PR) e outro 
em São Paulo (onde estão cerca de 80% dos fiéis da Congregação Cristã do Brasil). Fundou 
também uma igreja no Paraguai 
 São também conhecidos como os "glórias". 
  
ALGUMAS FALSAS DOUTRINAS: 
 Dizem que a igreja não precisa de nenhum outro pastor a não ser Jesus. Ver Efésios 
4:11 e At 20:28. 
 Condenam a pregação do Evangelho em praças e ruas. Ver Lucas 13:26 e Atos 17:17. 
 Não entregam o dízimo. Ver Malaquias 3:8-10; Mateus 23:23; Gênesis 14:18-20 - 
Abraão entregou o dízimo ao Sacerdote Melquisedeque 500 anos antes da lei de Moisés. 
 Consideram o adultério e a prostituição pecados para morte e sem a possibilidade de 
perdão. 
  

Seicho-no-iê 
 Seicho-no-iê nasceu no Japão em 1930 e, como quase todas as religiões japonesas, 
representam uma mistura de elementos budistas, xintoístas e religiosidade popular. O nome 
da seita traduzido significa "lar da prosperidade  infinita". 
 O fundados, Masaharu Taniguchi, quando jovem teve muitos contatos com grupos 
cristãos e lia não somente   as sutras budistas, mas também a Bíblia. A infância e juventude 
de Taniguchi foram marcadas por muitas dificuldades. Pobreza e doença o impediram de 
realizar seus sonhos. Em 1929, já em idade adulta, ele era assolado por doença e desemprego. 
Foi quando teve uma "revelação", que no ano seguinte o levou a publicar a revista "Seicho-
no-iê", onde proclama que o homem é o filho de Deus e que o sofrimento e o pecado não 
existem, são apenas ilusão humana. 
  
ALGUMAS FALSAS DOUTRINAS 
 O homem não é pecador.. 
 Pecado não existe, é um recalque do subconsciente do homem, não passa de uma 
ilusão, segundo eles. 

Ter convicção do pecado é um mal 
Todos os homens são filhos de Deus 
Todo o mundo é puro e perfeito 
O homem é  a própria vida de Deus 
O homem se eleva a condição de Deus pela libertação da consciência do pecado. 
O homem é Deus (Panteísmo) 
Não existe matéria, carne, corpo ou sofrimento. 
A salvação é pelas obras humanas 
O homem é seu próprio salvador 
Cristo não é salvador do homem 
Cristo não morreu pelos pecados 
Cristo foi um homem como buda 
Não existe inferno 
Cristo era ignorante ou enganador, pois reconheceu que o homem é pecador. 
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 Para eles, Deus é confundido com a natureza. Eles são  panteístas (tudo é deus, e o 
mundo é o conjunto das emanações divinas). Portanto, para  eles, Deus é a soma de tudo o 
que existe. 
  
LIVRO USADO PELA SEICHO-NO-IÊ 
 Chama-se "Sutras Sagradas", onde se ensina a prática e culto aos antepassados, isto é, 
aos mortos. Todos os vícios são permitidos e aceitos. 
  

  
Testemunhas de Jeová 
 As testemunhas de Jeová, ou Russelitas, como também são conhecidas, tem origem 
num homem excêntrico e de vida irregular chamado Charles T. Russel. 
 Russel freqüentou várias denominações evangélicas e, não podendo permanecer em 
nenhuma delas por causa da sua vida irregular, resolveu fundar sua própria seita. 
 Essa seita é também conhecida como TORRE DE VIGIA. 
 O sucessor de Russel foi J.F. Rutherford. 
 Em vez de evangelização, fazem proselitismo, ou seja, como toda seita, tentam ganhar 
para si, pessoas que são cristãs e já pertencem à uma denominação. 
  
ALGUMAS FALSAS DOUTRINAS: 
 Dizem que Jesus Cristo não é Deus, nem filho de Deus. Ver João 1:1 e 10:30, Hebreus 
1:1-4. 
 Jesus Cristo não ressuscitou visivelmente. 

Jesus Cristo veio invisivelmente entre 1914 e 1918. 
Jesus Cristo homem, está morto para sempre 
Dizem que Jesus foi criado, e não gerado. 
Dizem que a   trindade não existe. 
Ensinam que o Espírito Santo não é Deus e muito menos uma pessoa. 
Não existe inferno para eles 
O céu é  somente para 144.000 testemunhas de Jeová escolhidos 
O homem não tem alma ou espírito , sendo igual a qualquer outro animal. 
Adorar a Cristo é pecado, porque dizem que ele não é Deus. 
Os cidadãos não têm nenhum dever civil para com a pátria. 
É pecado fazer transfusão de sangue, mesmo que seja caso de vida ou morte 
O diabo é filho espiritual de Deus 
MUITO CUIDADO COM ELAS, CITAM A PALAVRA DE DEUS DISTORCIDA, 
E USAM UMA TRADUÇÃO MODIFICADA PARA ENTENDER AS SUAS 
HERESIAS 
  

  
LIVRO USADO PELAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 
 Além de inúmeros panfletos,  os periódicos regulares são: "Torre de Vigia", 
"Despertai", "Seja Deus  Verdadeiro", e a tradução que não é fiel ao original grego do Novo 
Testamento chamada Ä Tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras". 
  

Igreja Local 
 Fundada por Witness Lee poucos anos atrás. 
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 Witness Lee andou com Watman Nee, de quem era admirador, mas acabou se 
afastando da linha doutrinária de Nee. 
 Condenam o denominacionalismo  e são altamente proselitistas. 
  
ALGUMAS DOUTRINAS FALSAS: 
 Crêem que o Pai, o Filho  e o Espírito Santo são todos a  mesma pessoa, bem como o 
mesmo Deus; e cada um deles é um passo ou estágio sucessivo na revelação de Deus ao 
homem - parece o Modalismo Sebeliano. Ver Mateus  3:16,17. 
 Dizem que a igreja é a manifestação, continuação e multiplicação de Deus na carne. O 
Pai está no Filho, o Filho está no Espírito e o Espírito está no corpo; sendo, pois 4  em 1. 
 Afirmam que para alcançar os incrédulos não é necessário pregar. Basta  ajudá-los a 
dizer "Oh Senhor" três vezes e eles serão salvos. Ver João 3:16 
 Dizem que não é necessário usar a mente para tirar proveito da Palavra de Deus, não é 
preciso refletir ou meditar a respeito do que se lê. Ver I Coríntios 14:15 e Salmo 1:2 
 Confundem, mesclam e torcem a natureza de Deus, do homem, de satanás e do 
pecado. 
  
LITERATURA USADA PELA IGREJA LOCAL 
 Divulgam  suas idéias através do jornal "Árvore da Vida" e livros da Editora Árvore 
da Vida. 
  

Mórmons 
 Joseph Smith Júnior, nasceu em 23 de dezembro de 1805 em Sharon, Estado de 
Vermont. 
 Foi criado na pobreza e superstição. 
 Não teve instrução alguma e em 1820, quando tinha quinze anos, já residente em 
Palmira, estado de Nova Iorque, Smith foi orar num bosque e (segundo eles) quando 
perguntava a Deus a qual igreja devia pertencer, apareceram dois anjos resplandecentes que 
ficaram pairados sobre a terra. 
 "Deus apontou para "Cristo",(eram os dois), e disse ao jovem de quinze anos: "Joseph, 
este é o meu filho, ouve-o". 
 Smith perguntou a qual igreja devia pertencer a "Deus" disse-lhe que todas as igrejas 
estavam desviadas; que ele não se unisse a nenhuma. 
 A 22 de setembro de 1827, diz ter recebido de um anjo um livro escrito em estranhos 
hieróglifos e composto em placas de ouro, o qual traduziu com grande dificuldade, disse ele, 
publicando em seguida como "O Livro de Mórmon". O nome do "anjo" que lhe revelou isso 
era Moroni (dizem que Moroni era filho de Mórmon). 
 A seita dos Mórmons, também conhecida como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, foi organizada em 1830 em Fayete, Estado de Nova Iorque, depois que Joseph 
Smith Júnior conseguiu convencer a algumas pessoas sobre a fantástica   estória das visões. 
  
  
ALGUMAS FALSAS DOUTRINAS 
 Dizem que o livro de Mórmon também é a Palavra de Deus 
 Dizem que Deus é um homem glorificado, e que tem um corpo físico como nós, de 
carne e osso. Para eles, Deus desenvolveu suas forças pessoais e tornou-se Deus. Ver Salmo 
90:2, Tiago 1:17 e João 4:24. 
 Dizem que nós um dia seremos Deus. 
 Os mórmons ensinam que Cristo e o diabo são irmãos. 
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 Dizem que Jesus era casado com mais de uma mulher, com Marta, Maria e Maria 
Madalena. Ver Mateus 19:% e Hebreus 4:15. 
 Defendem que o homem pode ter quantas mulheres ele quiser. 
 Dizem que Maria não era virgem quando teve Jesus. Ver Mateus 1:18,20,23. 
 Afirmam  que existem três deuses e não uma triunidade. 
 Afirmam que Deus não criou nada, apenas reuniu e coordenou aquilo que era matéria. 
Ver Gênesis 1:1 e Colossenses 1:15,16. 
 Dizem que a salvação vem pelas obras, principalmente pela obediência aos preceitos e 
cerimônias da Igreja Mórmon. Ver Efésios 2:8,9. 
 Afirmam que o Espírito Santo não é Deus, e muito menos uma pessoa, mas uma 
substância, espalhada no espaço. 
 Dizem que os casamentos realizados segundo os preceitos da Igreja Mórmon 
perdurarão por toda eternidade. Ver Mateus 22:29,30. 
 Afirmam que a revelação de Deus está incompleta. Dizem que todas as igrejas estão 
desviadas e que eles são os únicos certos. 
  
LIVRO USADO PELOS MÓRMONS 
 Usam o Livro de Mórmon, publicado em 1830, com a mesma autoridade da Bíblia. 
Além disso possuem a seguinte literatura: "Pactos e Mandamentos", "Doutrinas e 
Convênios", "Pérola de Grande Valor", etc... 
  

Adventismo do Sétimo Dia 
 O Adventismo do Sétimo Dia, ou como também é conhecido, sabatismo, não é como 
muita gente pensa “uma denominação igual às outras com a única diferença de guardar o 
sábado”. É uma seita falsa e perigosa que mistura muitas verdades bíblicas com erros 
tremendos no que se refere às doutrinas cristãs. 
 Guilherme Miller (ou Willian Miller), fazendeiro, batista, tendo arranjado uma licença 
para pregar, embora tivesse muita boa vontade, era ignorante e de pouca instrução; tomou 
Daniel 8:13,14 e ensinou erradamente que as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Somou 
2.300 anos ao ano de 457 a.C., data em que Esdras chegou a Jerusalém vindo da Babilônia, e 
encontrou o ano de 1843 a.D.. Passou, então a pregar que Cristo voltaria esse ano e esse 
ensino  passou a ser base de sua pregação. Daí o título "adventista". 
 Como tal acontecimento não se deu, Miller alegando um erro de cálculo por ter usado  
o calendário hebraico em vez de romano, marcou a nova data para 22/10/1844. Tendo sido 
decepcionado outra vez, Miller teve de fugir de uma multidão enfurecida  e frustrada pela vã 
esperança. O fazendeiro depois disso, cessou suas atividades. 
 Dentre os adeptos de Miller, surgiu a Sra. Hellen White, que se tornou a profetiza e 
papisa dos sabatistas. Em meio ao ambiente de confusão que reinava em torno de Miller  e do 
ensino do advento a Sra. White procurou dar uma explicação do que aconteceu. Inventou a 
teoria do santuário, onde dizia que o santuário de Daniel 8 estava no céu e não na terra. Disse 
que Cristo veio em 22/10/1844 a esse santuário do céu para purificá-lo, e depois virá à terra. 
 Tendo amenizado o problema com a doutrina do santuário, marcou  outras datas para 
a volta  de Cristo, logicamente sempre falhando, como exemplo: 1847;1850;1852;1854;1855 
... 
  
  
ALGUMAS DOUTRINAS FALSAS 
 Os adventistas consideram os livros da Sra. White "inspirados" por Deus e no mesmo 
nível da Bíblia. 
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 Possuem a chamada teoria do santuário onde ensinam que Jesus veio em  22/10/1844. 
Ver Mateus 24:30,36. 
 Ensinam que após a morte, o espírito que não é uma personalidade, mas apenas um 
"fôlego de vida"  desaparece juntamente com o corpo. 
 Dizem que passando os homens ressuscitarem, tanto justos como ímpios, os justos 
receberão a vida eterna por Jesus (justos são aqueles que guardaram o sábado e os outros 
nove mandamentos) e os ímpios serão julgados e lançados no inferno. 
 Insistem que a guarda do sábado deve ser observada por todos os homens da terra, 
tendo restrições e proibições e certas comidas. Essa lei acaba se tornando uma condição para 
a salvação, segundo os adventistas. 
 Afirmam que os mortos estão reduzidos a um estado de silêncio, inatividade e inteira 
inconsciência. Ver Lucas 16:22-30. 
  
LIVRO USADO PELOS ADVENTISTAS 
 Usam principalmente os escritos da Sra. White como: "O Conflito do Séculos", "Vida 
de Jesus", "Patriarcas e Profetas", "Vereda de Cristo", "O Desejado de Todas as Nações", 
além das revistas "Vida e  Saúde" e  "Atalaia". 
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QUESTIONÁRIO  
   
01. Como  você sabe que Cristo entrou em sua vida ? 
02. Quando você recebeu a Cristo, o que você se tornou ? 
03. O que aconteceu com seus pecados ? 
04. Como você  sabe que os seus pecados foram perdoados? 
05. Você foi salvo por boas obras ou por fé ? 
06. Como é o homem natural ? 
07. Como é o homem espiritual ? 
08. Como é o homem carnal ? 
09. Quais as três coisas indispensáveis  para o seu crescimento espiritual ? 
10. O que é oração ? 
11. Porque a Bíblia é tão importante para o crescimento espiritual ? 
12. O que é arrependimento ? 
13. O que é santificação ? 
14. É impossível viver sem pecar ?Por que ? 
15. Como somos santificados ?  
16. Cite alguns frutos da carne . 
17. Cite alguns frutos do Espírito . 
18. Depois de nos salvar, o que Deus quer que nos tornemos ? 
19. Cite algumas maneiras do caráter de Cristo ser formado em nós. 
20. A quem devemos obediência ? 
21. Qual o propósito da disciplina ? 
22. Cite alguns atributos de Deus (comunicáveis e não-comunicáveis). 
23. Para que Jesus veio ao mundo ? 
24. Jesus pecou ? Prove. 
25. O que aconteceria se Jesus tivesse pecado ? 
26. O Espírito Santo é uma força, uma energia ou  uma pessoa ? Por que ? 
27. O que é batismo e qual a sua importância ? 
28. Por que  usamos a prática do batismo ? 
29. Quais as pessoas que deveemm ser batizadas ? 
30. Qual é a grande comissão ? Onde está escrita ? 
31. De quem é a grande comissão ? Como cumprí-la  ?  
32. Porque devemos evangelizar? 
33. O que é Plano da Salvação ? 
34. Como apresentar o Plano da Salvação ? Cite referências e versículos. 
35. A quem devemos ser submissos ? 
36. Por que a submissão é importante ? 
37. O que é um ídolo ? 
38. Cite um versículo onde Deus condena a idolatria . 
39. Em que consiste  a idolatria ? 
40. Qual será o castigo dos idólatras ? 
   
Respostas de algumas perguntas: 1.Ap 3:20 ; 2. Jo 1:12; 3. I Jo 1:9; 4. I Jo 1:9 , Jo 1:29 ;5. Ef 2:8-9; 9.Ler a 
Palavra, Orar e Obedecer; 14. Rm 6:11,6:22; 20. Rm 13:1,2; 24 Hb 4:15; 25. Não teríamos um salvador, porque o 
Senhor disse que o cordeiro deveria ser sem mácula; 30. Mt 28:18-20; 31. Nossa contribuição orando, intercedendo e 
nos colocando prontos para o serviço; 32.Mc 16:15; 36. Ef 5:2  

   
Bibliografia:  
Idolatria: Bíblia Vida Nova 
    Dicionário da Bíblia 
  John Davis - JUERP 
    O Novo Dicionário da Bíblia 
  Edições Vida Nova  
Livros : O Discipulado Dinâmico - Gary  W.Kuhne (Editora Betânia)  
 Como ser Cristão sem ser Religioso - Fritz Ridenour (Ed Mundo Cristão)  
Apostila Discipulado Igreja Batista Missionária Iguaçu - Ipatinga; adaptada  
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Seitas: A maior parte deste material foi copiada da apostila "A Nova Vida" – Primeira 
Igreja Batista de Santo André.  
 
 
Fonte: primeirospassos.bol 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caso tenha gostado deste livro, que tal ficar por dentro 
dos últimos lançamentos em E-book do Site Letras Santas?  
  

SIM, QUERO CONHECER OS LANÇAMENTOS PERÍÓDICOS 
E FICAR INFORMADO SOBRE AS NOVIDADES DO SITE 

LETRAS SANTAS. 
 

Mande um e-mail: 
letrassantas@bol.com.br 

ou visite o site: 
www.letrassantas.hpg.com.br 

 
 

Que Deus o abençoe ricamente! 


