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Prefácio 

 
 
De tantos dons, distribuídos para a igreja para seu progresso, quando 

vemos alguns destes recebido em esforço e dedicação, podemos 
contemplar a glória de Deus. 

 
 
Resultado de empenho na direção de Deus, vemos agora esta obra, 

que vai auxiliar todos aqueles que foram chamados para serem 
pregadores da Palavra. 

 
 
Já usava estes esboços anos antes da edição deste livro, pela 

necessidade de pregar 3 a 4 vezes por semana. Por isto posso indicá-los 
como instrumento de ajuda no teu esforço de melhorar a qualidade de 
pregação. 

 
 
Que teu ministério seja fecundo! 
 
 
 
 

Pastor Osmar Vieira de Lima 
Ministro na IEQ da Vila Independência, em Curitiba. 
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Noções Básicas Para Ministrar Uma Poderosa 
Mensagem 

Os 10 Mandamentos do Pregador 
1. Primeiramente ore a Deus e busque Dele a melhor 

orientação, buscando uma palavra transformadora que possa 
desafiar o ouvinte a ter uma experiência com Deus. Depois 
entregue a mensagem com autoridade no Espírito Santo e 
principalmente com muito amor e respeito, sem esquecer que 
foi Jesus e não o pregador quem morreu pelo ouvinte. 

 
2. Utilize uma boa introdução, seja ela: 

Circunstancial fatos do cotidiano 
Histórica  fatos verídicos da história humana passada e presente 
Fábulas  contos infantis  

Seja criativo. Use sua imaginação respeitando os limites da coerência. 
 
3. Evite: 

- NÉ... demonstra insegurança e pobreza de vocabulário. 
- Amém em demasia pode tornar a mensagem cansativa. 
- Olhar para um lado apenas pode pegar mal. 
- Pregar olhando para cima. O pregador precisa olhar para seu ouvinte. Isso 

demonstra autoridade e sinceridade. 
- Não cite muitas referências bíblicas para não desviar a atenção do público, e 

levá-los a ler a bíblia além das referências citadas e durante sua pregação. 
Procure mantê-los atentos à mensagem que está sendo ministrada. 

- Antes de pregar olhe para o auditório. Ame-o, sorria procurando conquistá-lo e o 
cumprimente com palavras de reforço. 

 
4. Não brinque muito no púlpito. Seja equilibrado e inteligente. Use o seu 

senso de humor para edificar, não para dar shows. 
Lembre-se: O púlpito não é lugar de atores de segunda categoria, mas lugar 

de homens ungidos pelo Espírito Santo de DEUS para trazer esperança, 
respostas, e novas propostas à humanidade. 

 
5. Não fale o que não tem total certeza: 

Evite trocar personagens bíblicos. 
Cuidado para não trocar referências. 
Cuidado com os fatos a serem relatados. 
Seja fiel à interpretação teológica. 

 
6. Cuidado para não citar nomes ou fatos conhecidos pelo público, expondo 

pessoas ao ridículo ou à humilhação. 
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7. Seja simples e objetivo. Procure ser bem claro em suas afirmações. Não 
deixe dúvidas (o Espírito não traz confusão sobre a igreja). Fale com calma. 

 
8. Viva o que você prega sem hipocrisia. Transmita à igreja: 

- a aventura que é servir a Deus 
- a alegria de tê-lo em nossa vida 
- a paz que ele nos dá 
- a convicção de sua própria salvação. 

 
9. Evite copiar integralmente outros pregadores no que tange suas 

características particulares. Nosso Deus é rico em criatividade, e você pode ter 
muitas qualidades. Basta agora aceitar a si próprio como é. 

Utilizar o melhor de cada um de nós é explorar o nosso potencial. Potencial 
significa força não exercida. Acredite na unção de Deus em sua vida. 

 
10. Nunca esqueça: “Sem mim nada podeis fazer” - João 15:5. 
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Tempo de Restauração 
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Tema 

Tempo de Restauração 

Título 
O Templo de Jerusalém 

 

Texto 
I Reis 6:11-14  
v.11 - Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: 
v.12 - Quanto a esta casa que tu estás edificando, se andares nos 

meus estatutos, e executares os meus preceitos, e guardares todos os 
meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha 
palavra, que falei a Davi, teu pai. 

v.13 - e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o 
meu povo de Israel. 

v.14 - Salomão pois, edificou aquela casa, e a acabou. 
 

Introdução 
O templo fora construído 
Representa um TIPO DE CRISTO - Emanuel - Deus Conosco 
João 2:21: Mas ele falava do santuário do seu corpo. 
(Santuário do grego naos - o centro do templo. Isto é, o lugar santo 

e o Santo dos Santos). 
 

1o Tópico 
Habitação para Deus 

- Beleza. 
I Reis 6:21,22 
 v. 21 - Salomão, pois, cobriu a casa por dentro de ouro puro; e estendeu 

cadeias de ouro diante do oráculo, que cobriu também de ouro. 
 v. 22 - Assim cobriu inteiramente de ouro a casa toda; também cobriu de ouro 

todo o altar do oráculo. 
- Luxo - lugar digno para habitar Deus. 
- Requinte. 
- Tudo como Louvor e Glória. 
- Durou 7 anos a construção do templo, 516 a.C. 

 
Este templo no N.T. é representado pelo nosso corpo. 
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Porém este lugar lindo, que foi edificado para habitação de Deus, 
foi destruído. Totalmente destruído. Nabucodonosor o destruiu quando 
invadiu Jerusalém. Jeremias predisse o fato.  

II Reis 25:9 - E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como 
também todas as casas de Jerusalém; todas as casas de importância, ele 
as queimou. 

 
Profecia da Derrubada de Jerusalém 

Jeremias 26:4-7 
v. 4 - Diz-lhe pois: Assim diz o Senhor: Se não derdes ouvidos para 

andardes na minha lei, que pus diante de vós. 
v. 5 - E para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, que eu 

com insistência vos envio, mas não ouvistes. 
v. 6 - Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade 

uma maldição para todas as nações da terra. 
v. 7 - E ouviram os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, a 

Jeremias, anunciando estas palavras na casa do Senhor. 
 
- Queimou a casa do Senhor 
- Destruiu a habitação de Deus (Destruiu, saqueou 587 a.C.) 
- Destruiu a lembrança de Deus. 
 

2o Tópico 
A Derrubada de Jerusalém 

- Jerusalém ficou 18 meses sitiada 
- Destrói-se completamente o templo de Jerusalém 
- Após a destruição do templo (queimou a casa do Senhor), o período é de 

escravidão total - 70 anos 
Ao pecar, cair, fracassar, ser desmoralizado por satanás, não somos 

diferentes: 
1º - O cerco, a idéia, a tentação, a necessidade. 
2º - O pecado, a derrota dão-se na mente. 
3º - Pecamos e nos tornamos escravo deste pecado e de satanás. 

 
Jerusalém foi dispersa. 
Judá após 70 anos retorna do cativeiro. 

- Destruiu as casas, as chances de abrigo. 

Todas as casas de importância, ele as queimou. I Reis 25: 9b 
 
- Quando a casa de Deus está destruída, Deus não se encontra nela. 
- Não há abrigo que possa guardá-Lo. 
- Derrubou os muros em redor. 
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- Quando o templo de Deus está destruído não adianta ter condição financeira, 
poder, prestígio, pompa. 

- Os muros estão derrubados, nada pode deter o inimigo. 
- Muro - lugar de proteção, privacidade, segurança. 

II Reis 25:10: E todo o exército dos caldeus, que estava, com o capitão 
da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. 

 
- Levou cativo o restante.  

II Reis 25:11 - Destruiu a casa - Fez escravos. 
 
- Sem a proteção do muro. 
- Sem a proteção das casas. 
- Escravo agora. 
- Israel é de Nabucodonosor. 
- Quando o nosso templo está destruído, só nos resta a escravidão. 

 

3o Tópico 
A Reconstrução do Templo 
Esdras 1:2: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me 

deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa 
em Jerusalém, que é em Judá. 

- Ciro permite a reconstrução 

 
Esdras 1:5: Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá 

e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, todos aqueles cujo Espírito de 
Deus despertara, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em 
Jerusalém. 

- Pessoas capacitadas, escolhidas, enviadas, para subirem 
- A situação do templo era caótica, deplorável 
- Inicia-se a reconstrução 
- Primeiro restaura o altar - restaura o coração 
- Oferece sacrifícios - abre a mente 
- A tarde e a noite - busca ao Senhor. 

 
I Pedro 2:5: Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como 

casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de obedecerdes 
sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. 

 
Esdras 3:3: Colocaram o altar sobre a sua base (pois o terror estava 

sobre eles por causa dos povos da terra) e ofereceram sobre ele 
holocaustos ao Senhor, pela manhã e a tarde. 

- Inicia-se a reconstrução com alicerces 
- Houve alegria - quando há conversão, primeiro amor, a alegria é visível, 

empolgante. 
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Esdras 3:13: De maneira que não podia o povo distinguir as vozes do 

choro do povo; porque o povo bradava em tão altas vozes que o som se 
ouvia de mui longe. 

- Primeiro luta - desânimo - começaram a ouvir os palpiteiros - Esdras 4:4-5. 
- Para fazermos a vontade de Deus, implica que teremos inimigos Isso é sempre 

verdade. 

 
Lucas 9:23: Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, 

negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. 
- Pegar a cruz - assumir problemas. 
- Jesus não foi político, não prometeu nada que não podia cumprir. 

 
João 16:33: Tenho vos dito estas coisas, para que em mim tenhais 

paz. No mundo tereis tribulações; mas tende bom ânimo, eu venci o 
mundo. 

Obs.: não murmure. 
 
Esdras 5:3-5 
- Quem te mandou? 
- Por quê? 
- Como? 
- Para que? 

 
Quando tentamos crescer espiritualmente, somos sempre 

questionados: fanáticos, loucos... 
 

Efésios 2:20-22 
v. 20 - Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, 

sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. 
v. 21 - No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no 

Senhor. 
v. 22 - No qual vós juntamente sois edificados para morada de Deus no 

Espírito. 
- O templo foi terminado 10 de março de 516 a.C. 

 
Esdras 6:14-15 

v. 14 - Assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando 
(deixa Jesus cuidar das coisas) pela profecia de Ageu, o profeta, e de 
Zacarias, filho de Ido. Edificaram e acabaram a casa de acordo com o 
mandado do Deus de Israel, e de acordo com o decreto de Ciro, e de 
Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. 
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v. 15 - E acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto 
ano do reinado de Dario. 

- Qual foi o dia que o Senhor terminou a reconstrução do teu templo para que ele 
pudesse habitar? 

- Tem uma canção que diz: Não sabeis, não sabeis sois o templo... 

 
I Coríntios 3:16: Não sabeis vós sois Santuário de Deus, e que o 

Espírito de Deus habita em vós? 
I Coríntios 6:19: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do 

Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que 
não sois de vós mesmos? 

 

Conclusão 
- O templo é você! 
- Como anda o seu templo?  
- Está destruído? 
- Nabucodonosor destruiu o templo. 
- Saqueou, tomou os bens. 
- Quem sabe, satanás destruiu o templo. 
- Colocou dívidas. 
- Saqueou os valores morais, espirituais. 
- Tirou a unção. 
- Roubou a fé. 
- A apostasia é uma realidade em sua vida? 
- No lugar onde habitava Deus, hoje habita: inveja, mágoa, ódio, 

raiva, intolerância, tristeza, angústia, pecado, transgressão, fracasso. 
- Vamos restaurar o altar e o templo. 
- Ciro foi usado para isso - Efésios 3.17-19. 
- Hoje o próprio filho de Deus determina essa reconstrução. 
- Volte ao primeiro amor, com força, garra - Gálatas 2:20. 
 
Por Jesus tudo vale a pena. 
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Tema 

Tempo de Restauração 

Título 
Restauração dos Muros 

Texto 
 
Neemias 2:8: Como também carta para Asafe, guarda da floresta do 

rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que 
pertence à casa , e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver 
de ocupar. E o rei mas deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre 
mim. 

 

Introdução 
- Após a restauração do templo (corpo) e do altar (coração). 
- Há necessidade de restaurar os muros. 
- Qual a finalidade de restaurar os muros? Proteger o Santuário! 
- O muro representa o nosso caráter que, juntando as qualidades e os defeitos, 

representam a nossa personalidade. 
- O muro também representa a nossa alma, onde se alojam as nossas emoções. 
- O muro necessita de bom alicerce para ser forte e não cair fácil. 

- Alicerce - conhecimento da Palavra. 
- O nosso bom caráter precisa ser forte. 
- Com base na Bíblia para vencer as ciladas. 
- É fácil edificar um muro? 

- Não, os de Jerusalém não foram. 
- Haviam muitos inimigos. 
- Os nossos muros (nosso caráter), também é difícil. 

 

1o Tópico 
Neemias 4:1-2 
v.1 - Ora, quando Sambalete ouviu que edificávamos o muro, ardeu 

em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. 
- Ardeu em ira. 
- Satanás quando nos vê conscientes, orando, buscando, querendo melhorar, arde 

em ira, ódio, rancor, raiva. 
- Porque é mais um a combater as obras malignas. 

 
v.2 - Que fazem estes fracos judeus. 

- Satanás pergunta: Quem você pensa que é? 
- Satanás zomba de nós quando queremos crescer. 
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- Você é um crente fraco. 
- Você acha que é só orar e Deus responde? 

- Quer minar nosso muro, derrubar nossa defesa. 
- Destruir nosso caráter, com acusações, manipulações, distorções da Palavra. 

 
Neemias 4:3 - Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que 

disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro 
de pedra. 

- Ainda que edifiquem (mude esta atitude). 
- Virá uma raposa (virá outro pecado). 
- Você será destruído, você perderá. 
- Mentira. 
- Mesmo que eu peque, Deus é Deus. 

 Romanos 8:37: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por 
aquele que nos amou. 

 I João 1:9: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 

 

Neemias 4:6: Assim edificamos o muro; e todo o muro se completou 
até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a 
trabalhar. 

- O coração - a vontade do povo, o povo queria mudar 
- Não existe força maior do que a força de vontade 

 

Neemias 4:9: Nós porém oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda 
contra eles de dia e de noite. 

- Guarda, vigia, para que não destruíssem o que já estava edificado 
- Nossa vida espiritual é um crescimento sempre 

 Marcos 14:38: Vigiai e orai para que não entreis em tentação; o espírito na 
verdade está pronto, mas a carne é fraca 

- A obra já feita tem que ser cuidada, porque representa parte do serviço de Deus 
na nossa transformação até a estatura de varão perfeito 

 

Neemias 4:10: Então disse Judá: Desfaleceram as forças dos 
carregadores, e há muito escombro; não poderemos edificar o muro. 

- Há muito escombro 
- Há muito pecado 
- Há muita dificuldade 
- Parece que Deus não tem poder 

 

2o Tópico 
Mentira do diabo 
João 8.44: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos 

do vosso pai, ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na 
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verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do 
que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 

- Deus é poderoso, não importa o escombro que haja em seu coração, o Senhor 
tem poder para limpar e limpar totalmente. 

 
João 15:3: Vós já estais limpos pela Palavra que vos tenho falado. 
Neemias 4:16: Desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava 

na obra, e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e 
as couraças; e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. 

- Ora e vigia 
- Metade aconteceu 
- Outra metade irá acontecer 
- O senhor dar-nos-á armas para vencermos na reconstrução dos muros (nosso 

caráter). 
 
Efésios 6:11: Revesti-vos de toda armadura de Deus, para poderdes 

permanecer firmes contra ciladas do diabo. 
 
Armadura para resistir aos dardos 

Efésios 6:13: Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no 
dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. 

 
Para resistir, para vencer, para crescer 

Efésios 6:14: Estai, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e 
vestida a couraça da justiça. 

Efésios 6:15: e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. 
Efésios 6:16: Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar 

todos os dardos inflamados do maligno. 
Efésios 6:17: Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é 

a Palavra de Deus. 

 
- Capacete para a mente não ser minada, arrombada com informações satânicas, 

diabólicas, malignas. 
- Espada - Deus dá armas para resistir e vencer o inimigo. 
- Há pessoas que tem o seu demônio de estimação. 

 
- Demônio do emperramento: eu sou assim e pronto 

- Avareza 
- Inveja 
- Dom de língua comprida... 

 
Neemias 6:16: Quando todos os inimigos souberam disso, todos os 

povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito em 
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seu próprio conceito; pois perceberam que fizemos esta obra com o 
auxílio do nosso Deus. 

- Conclusão do muro 
- O Senhor terminou a boa obra 
- Somos fortes, vencedores 
- Conscientes que com Deus somos invencíveis 
- O nosso templo, nosso corpo, não será afetado, pois o muro (nosso caráter) está 

fortalecendo as defesas e já não somos presas fáceis. 

 

Conclusão 
- Como está o teu muro? 
- Teu caráter é razão para acusação do diabo? 
- Vamos reformar o muro. 
- Vamos recomeçar a vida cristã. 
 
João 3:3: Respondendo-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo 

que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 
João 3:5: Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que se 

alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de 
Deus. 

- Renascer para uma vida melhor. 
- Vamos fazer do cristianismo um modo de viver. 
- Vamos fazer da Bíblia um livro prático, real. 
- Vamos fazer do sacrifício de Cristo algo de concreto em nosso viver. 

 



Esboços Bíblicos       21 

Tema 

Tempo de Restauração 

Título 
Restauração das Portas 

Texto 
 
Neemias 2:13: E disse ao rei: Viva o rei 

para sempre! Como não há de estar triste o 
meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, 
assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? 

 

Introdução 
- As portas representam a decisão que tomaremos. 
- Cada porta representa uma determinada situação de nossas vidas. 
- Atitudes que tomamos. 
- As portas representam brechas que satanás usa para entrar em nossas vidas ou 

ainda fica a frente impedindo que a benção chegue a nós. 
- Eram 12 portas ou 12 brechas por onde poderíamos ser tentados ou até 

derrotados. 
1º Restaurar o templo com o altar. 
2º Restaurar o muro. 
3º Restaurar as portas. 

 

1a Porta 
Porta das Ovelhas 
Neemias 3:1: Então se levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, 

juntamente com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das 
ovelhas, a qual consagraram, e lhe assentaram os batentes. 
Consagraram-na a torre dos cem, até a torre de Hananel. 

- Ovelhas destinadas ao sacrifício da Páscoa. 
- Dá-nos a idéia do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 
 

João 1:29: No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e 
disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

- Primeira porta a ser restaurada é a porta das ovelhas. 
- Por ela recebemos o Senhor Jesus. 
- Comprou-nos com seu sangue. Somos lavados pelo sangue. 
- Porta das ovelhas é a porta onde nos rendemos a Jesus - Obs.: Somos ovelhas. 
- Experimentamos a salvação. 
- Cristo o Cordeiro de Deus, já passou por esta porta em sua alma? 
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Apocalipse 3:20: Eis que estou a porta, e bato; se alguém ouvir a 
minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele 
comigo. 

- Quando a porta das ovelhas estiver restaurada, Jesus estará do lado de dentro. 
- Jesus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. 
- Nossas decisões estão sob a vontade de Deus. 
- Fazemos o que o Senhor quer. 
- Ser cristão é ser igual a Cristo. 
- Quanto mais relacionamento com Jesus, maior será a nossa semelhança com 

Ele: no agir, no pensar, falar... 

 

2a Porta 
A Porta do Peixe 
Neemias 3:3: Os filhos de Hassenaá edificaram a porta do peixe, 

colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram os batentes, com seus ferrolhos 
e trancas. 

- Peixe - sentido de crescimento: quantitativo, qualificativo, orgânico. 
- Peixe - símbolo de cristianismo. 
- Porta do peixe, onde a igreja crescerá, onde entrará novos irmãos, os novos filhos 

de Deus. 
- Ir resgatar, recuperar, restaurar os perdidos. 
- A compaixão de Cristo manifestando-se através do nosso amor pelas almas. 
- Por sermos parecidos com Jesus, por termos o caráter de Deus em nosso 

coração, despertaremos nas pessoas um desejo ardente de conhecê-Lo. 
- Seremos o canal da bênção de Deus e Deus operará em nós e através de nós. 
- Cresceremos, aprenderemos a perdoar, e ser perdoado, a tolerar, a amar, a 

valorizar as pessoas queridas. 
- Será que a porta do peixe já está aberta em nossa alma? Em nós? 
- Se ela estiver, certamente muitas pessoas passarão até a ser amada por nós, 

defendidas por nós, valorizadas por nós. 

 
Marcos 1:17: Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu farei que vos 

torneis pescadores de homens. 
- Nós seremos o instrumento de Deus para a restauração das almas 

 

3a Porta 
A Porta Velha 
Ou a Porta de Jechaná (nome da vila para onde estava situada). 
 
Neemias 3:6: Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bigodeias, 

repararam, a porta velha, colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram os 
batentes com seus ferrolhos e tranças. 

- Libertação do passado. 
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- Libertação das lembranças. 
- Lembranças (vergonha) do que infelizmente fomos. 
- O padrão de pensamento que tínhamos. 
- O que o mundo nos deu como herança. 

 
II Coríntios 5:17: Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, 

as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 
- O passado não exercerá mais autoridade legal. 
- Eu sou filho de Deus. Vem o diabo e diz: Você fez isto! 
- Não importa a acusação, não muda o nosso estado diante de Deus. 

 
Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, 
qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 

- Não vos conformeis com este mundo. 
- Renovação da mente. 

 
Efésios 4:22-24 

v.22 - A despojar-vos, quanto ao procedimento anterior do velho 
homem, que se corrompe pela concupiscência do engano; 

v.23 - A vos renovar no espírito da vossa mente. 
v.24 - E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus, foi criado 

em verdadeira justiça e santidade. 
- Como age o velho homem 

 
Efésios 4:27-31 

v.27 - Nem deis lugar ao diabo 
v.28 - Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com 

as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem 
necessidade. 

v.29 - Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que 
seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que 
a ouvem. 

v.30 - E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes 
selados para o dia da redenção. 

v.31 - Toda a amargura, e cólera e ira, e gritaria e blasfêmia sejam 
tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. 

- Fazer com que a vinda no culto e a oração tenham proveito em nossas vidas. 
- Tornar o sacrifício de Cristo real em nossas vidas.  
- Real e com sentido prático em nós. 
- Vamos abrir a porta velha, expulsar o mal e depois fechá-la, para que o mal não 

encontre mais morada em nós. 
- Em Cristo não temos passado. 
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4a Porta 
A Porta Do Vale 
Neemias 3:13: A porta do vale, repararam-na Hanun e os moradores 

de Zanoa; estes a edificaram, e lhe assentaram os batentes, com seus 
ferrolhos e trancas, como também mil côvados do muro até a porta do 
monturo. 

- Havia nos arredores de Jerusalém um lindo vale, Vale de Hinon. 
- Porém os filhos de Israel, sacrificavam a Moloque neste vale. 
- Tornou-se Vale maldito ou Vale da matança. 

 
Jeremias 32:35: Também edificaram os altos de Baal, que estão no 

vale do filho de Hinom, para fazerem passar seus filhos e filhas pelo fogo 
a Moloque; o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, que 
fizessem tal abominação, para fazer pecar a Judá. 

 
Jeremias 7:30: Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos 

meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se 
chama pelo meu nome, para a contaminarem. 

 
Jeremias 8:3: E será escolhida antes a morte do que a vida por todos 

os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares 
onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. 

- Agora no Vale de Hinon, que antes fora belo, coloca-se lixo. 
- Todo lixo da cidade para ser queimado. 
- Isaías 66:22-24 - o verme nunca morrerá, nem o fogo nunca se apagará. 
- Havia vermes e fogo constante. 
- Para nós representa a porta da libertação do inferno. 
- Onde o maior milagre aconteceu: a nossa salvação 
- Pois neste milagre, Deus tirou-nos do vale da maldição, onde o fogo do inferno 

não se apaga. 
- Nesta porta surgem os milagres e os livramentos de Deus. 
- Nosso coração fora puro e belo. 
- O pecado o tornou escuro e feio. 
- Jesus salvou-nos e nos tirou do mal (inferno). 
- Esta porta é um lugar importante de decisão. 
- Em que vale nós estamos? 

- No vale do desânimo. 
- No vale da desilusão. 
- No vale da desconfiança. 

Salmo 91:1: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra 
do Onipotente descansará 

Salmo 23:1: O Senhor é o meu Pastor, e nada me faltará 
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- Não importa o vale que esteja, o Senhor tem a solução 
 
Salmos 23:4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não 

temerei mal algum, porque Tu estas comigo; a tua vara e o teu cajado me 
consolam 

 

5a Porta 
A Porta do Monturo 
Neemias 3:14: A porta do Monturo, reparou-a Malquias, filho de 

Recabe, governador do distrito de Bete-Haquerem; este a edificou e lhe 
assentou os batentes com seus ferrolhos e trancas. 

- Remoção do lixo. 
- Nesta porta se remove o lixo. 
- Necessária ser aberta ao Espírito Santo. 
- Jogar todo o lixo acumulado. 
 
Lucas 11:35: Vê, então, que a luz que há em ti não sejam trevas. 
- Todos os dias necessitamos ser limpos. 

 
Filipenses 1:6: Tendo por certo isto mesmo, que em vós começou a 

boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. 
 
Todos os nossos defeitos, que não se enquadram com os frutos do 

Espírito de Deus, são considerados lixo, ou seja, todas as obras da 
carne 

- Vivemos num mundo podre e a sujeira do mundo contamina-nos 
- Através de nossos sentidos (visão e audição) vemos a propaganda do inimigo, 

ouvimos suas propostas: violência, obscenidade, morte, destruição. 
- O contato com a sujeira pode sujar-nos. 
- Devemos ser limpos. 
- Devemos estar limpos. 
- Sede Santos, sois o sal da Terra para temperar. 

 
João 16:33: Tenho vos dito estas coisas, para que em Mim tenhais paz. 

No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 
 

6a Porta 
A Porta da Fonte 
Neemias 3:15: A porta da fonte, reparou-a Salum, filho de Col-Hoze, 

governador do distrito de Mizpá; edificou-a e a cobriu, lhe assentou os 
batentes, com seus ferrolhos e trancas; edificou também o muro da 
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piscina de Selá, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de 
Davi. 

 
A fonte - águas que correm 

- Um dos símbolos do Espírito Santo é a água 
- Somos regenerados por obra do Espírito Santo. 

 
João 16:7: Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu 

não for, o ajudador não virá a vós; mas, se eu for, vo-Lo enviarei. 
- O Espírito Santo habita em nós. 

 
João 14:16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para 

que fique convosco para sempre. 
- Para que o Espírito Santo opere, ele necessita de nosso consentimento. 
- Como procederemos? 
- Entrega total, submissão. 
- A fonte não pode esgotar. 
- O Espírito Santo precisa estar presente em nosso dia a dia, nos equipando com a 

graça de Cristo, operando em nós, com poder e amor para resistirmos. 

 
Romanos 8:26-27 

v. 26 - Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza; 
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o 
Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 

v. 27 - E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção 
do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelo santos. 

- O Espírito importa-se conosco. 
- Ele quer ajudar-nos. 

 

7a Porta 
O Pátio do Cárcere 
Neemias 3:25: Palal, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo, e a 

torre que se projeta da casa real superior, que está junto ao átrio da 
guarda; depois dele, Pedaias, filho de Parós. 

- Ser livres de prisões 
- Em nós há muitas prisões que precisam ser quebradas. 

 
Atos 12:17: Mas ele, acenando-lhes com a mão para que se calasse, 

contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a 
Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. 

 
Há vários tipos de prisão: 
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1. Medo 
2. Depressão 
3. Falta de perdão 
4. Amargura 
5. Temperamento 
6. Sexo 
7. Limpeza 
8. Religião. 

 
- Tudo que nos exerce domínio é prisão. 
- Tudo que não conseguimos dizer não, é prisão. 
- A televisão e seu o botão, pode ser prisão. 
- Quando a F1 é melhor que a EBD, é prisão. 
- Para isso, temos o Ajudador, para sermos mais de um a lutar. 
- Para não nos sentirmos só. 
 
Gálatas 5:1: Para a liberdade Cristo nos libertou; permanecei, pois, 

firmes e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. 
 
A prisão se manifesta na incapacidade de dominar: 
- Os apetites da carne 
- As carências afetivas 
- As inseguranças 
- As acomodações 
- Os pensamentos descontrolados 
- As dificuldades de tomar decisões 
- A letargia (sono patológico). 

 

8a Porta 
A Porta da Águas 
Neemias 3:26: Ora, os netinins habitavam em Ofel, até defronte da 

porta das águas, para o oriente, e até a torre que se projeta. 
- Esta é a porta da Palavra. 

 
Efésios 5:26: A fim de a santificar, tendo purificado com a lavagem da 

água, pela Palavra. 
- Nascer da água, nascer da palavra 
- Esta porta em nossa alma deve ser aberta, receptiva à Palavra de Deus. 

 
João 4:14: Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá 

sede; pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de 
água que jorra para a vida eterna. 
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João 7:38: Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior 
correrão rios de água viva. 

João 6:63: O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as 
palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. 

 

9a Porta 
A Porta dos Cavalos 
Neemias 3:28: Para cima da porta dos cavalos fizeram os reparos os 

sacerdotes; cada um defronte da sua casa. 
- Livre das cargas 
- Cavalos são animais que carregam e agüentam muito peso 
- Esta porta para nós é a porta onde deixamos nossos fardos. 

 
Gálatas 6:2: Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de 

Cristo. 
- Não significa ter que carregar 
- Exortar - significa andar juntos. 

 
I Pedro 5:7: Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele 

tem cuidado de vós. 
- Vamos restaurar a porta que mantém nossa salvação. 

 

10a Porta 
A Porta Oriental 
Neemias 3:29: Depois deles Zadoque, filho de Imer, defronte de sua 

casa; e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. 
 
Assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no 

ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. 
- Esta deve estar aberta para a doutrina da volta de Cristo 
- Para a crença na promessa: Jesus voltará 
- Uma das doutrinas cardinais da Igreja do Evangelho Quadrangular. 

 
I Tessalonicenses 5:4: Mas, vós, irmãos, não estais em trevas, para 

que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. 
II Tessalonicenses 5:23: E o próprio Deus de paz vos santifique 

completamente; e o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente 
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 

- Vamos nos preparar. 
- Canção - Eu quero preparar-me, pois quero logo subir, e quero junto à você, lá no 

céu, conversar com Jesus. 
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11a Porta 
A Porta da Atribuição 
Neemias 3:31: Depois dele reparou Malquias, um dos ourives, uma 

parte até a casa dos netinins e dos mercadores, defronte da porta da 
guarda, e até a câmara superior da esquina. 

- Porta onde somos responsabilizados a fazer algo para o Senhor e para a sua 
obra. 

- Se não recusarmos, seremos capacitados. 
- Venceremos os medos. 
- Vamos na prática ver que Deus é fiel e justo. 

 
II Coríntios 3:5: Nossa capacidade vem de Deus. 

- Deus chama, prepara, capacita e envia. 
- Deus quer nos usar e usar com poder. 

 
Atos 18:9: E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, 

mas fale e não te cales. 
 
Josué 1:9: Não to mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te 

atemorizes, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus está contigo, por 
onde quer que andares. 

 
Recompensa 
Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo; não te assombre, 

porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a 
destra da minha justiça. 

 
Jeremias 1:8: Não temas diante deles; pois eu sou contigo para te 

livrar, diz o Senhor. 
 

Romanos 8:28: E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem 
daqueles que amam a Deus, daqueles, que são chamados segundo o seu 
propósito. 

 

12a Porta 
A Porta de Efraim 
- Porção dobrada. 
- Recebia porção dobrada quem tinha direito de primogenitura. 
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Hebreus 12:23: ...universal assembléia e igreja dos primogênitos 
inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos 
aperfeiçoados... 

- Elias e Elizeu queriam porção dobrada. 
- Queria direito de primogênito. 
- Jesus conquistou os direitos por nós porque Ele era primogênito. 

 
Oséias 11:8: Como te deixaria, óh Efraim? 

- Não há limites em Deus 
- Seu poder está a disposição de quem quer, por amor. 

 

Conclusão 
- O Senhor elegeu-nos. 
- Mandato eterno. 
- Não por quatro anos. 
- Mandato por eleição divina. 
- Não foi qualquer votante, foi Deus que nos elegeu. 
 
I Pedro 2:9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação 

santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos 
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 

 
Lucas 19:5: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e 

disse-lhe: Zaqueu, desce depressa; porque importa que eu fique hoje em 
tua casa. 

- O Senhor sabe o seu nome 
- Desça do pedestal 
- Abra a porta 
- Deixe Jesus entrar. 
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Sucesso e Vitória 
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Tema 

Sucesso ou Fracasso 

Título 
Vencedor ou Vencido? 

Texto 
Mateus 21:28-30 
v.28 - E que vos parece? Um homem 

tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, 
disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. 

v.29 - Ele respondeu: Sim, senhor: porém não foi. 
v.30 - Dirigindo-se ao segundo: Não quero, depois arrependido, foi. 
 

Introdução 
Realidade e Aparência 
Conta Spurgeon que, diante do quadro que representava um lindo cavalo de 

raça, pintado com rara perfeição, lembrou-se o Xá da Pérsia de perguntar qual 
era o preço da tal primorosa obra. 

Obtendo a informação, ficou admirado. Fez rapidamente os cálculos e 
mostrou que poderia comprar com igual quantia, um grande número de cavalos 
de verdade e dos melhores. 

A cópia, a simples representação de um objeto, muitas vezes, custa mais do 
que o próprio objeto. A boa pintura de uma vela acesa talvez custe o dinheiro 
com que se possa obter luz real durante um ano, ou mais. No entanto, essa 
pintura, por mais artística que seja, não nos fornecerá um só raio de luz. 

 
É o que se dá com a vida espiritual: as aparências exteriores custam muito 

mais do que a própria realidade. E nada valem. 
Não se deve, pois, esperar nenhum conforto e nenhum auxílio real das meras 

exterioridades da vida religiosa pelas mesmas razões pelas quais ninguém 
poderia ler ou trabalhar à luz de uma vela pintada, por mais artística que ela o 
seja. 

 

1º Tópico 
Havia dois Judas. Até um terceiro, porém, vamos ver dois 

1º Judas Iscariotes   
- Apóstolo 
- Discípulo 
- Traidor 
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2º Judas irmão de Jesus - incrédulo 
- Irresponsável 
- Não cria em Cristo, como salvador (Jo 7:5 - pois nem mesmo os seus irmãos 

criam nele). 
- Iscariotes tinha honra, respeito, amizade de Jesus. 
- Administrador do cofre - João 13:29 
- Foi escolhido após uma noite inteira de oração 
- Privilégio de estar com Jesus, exercer autoridade - Marcos 3:13-19 
- Irmão mais novo de Jesus - Marcos 6:3 
- Na cultura da época não tinha representatividade. 

 

2º Tópico 
Estrutura familiar abalada: 
De um lado - Jesus / José / Maria 
Do outro - Tiago, José, Judas, Simão e suas irmãs. 
  
Tanto é que Jesus, ao morrer, deu sua mãe aos cuidados de João - João 

19:27. 
 

Judas Iscariotes conviveu 3,5 anos com Cristo 
- Porém de que serviu? 
- Qual o milagre que ocorreu na vida de Judas? 
- O que mudou na vida de Judas? 
- Judas não estava do lado de Jesus? 
- Judas não tinha acesso a Cristo? 

 

3º Tópico 
O que ocorreu com Judas? 
 

Judas Iscariotes: 
1. De homem com autoridade dada por Jesus, a homem possuído por satanás. 
 João 13:27: E, após o bocado, imediatamente entrou nele satanás. Então disse 

Jesus: O que pretendes fazer, fazei-o depressa. 
2. De discípulo e amigo, para traidor. 
 Lucas 22:48: Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do 

homem? 
3. De alguém que poderia herdar o céu e toda sua riqueza, preferiu roubar 

trocadores e ficar conhecido como ladrão. 
 João 12:6: Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres; mas porque 

era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. 
4. Tão possuído de demônios, traiu Jesus com um beijo. 
 Lucas 22:48: Jesus, porém lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do 

homem? 
 
 Tornou-se maldito “Melhor não lhe fora nascido”, disse Jesus. 
 Suicida, desonra, morte e condenação. 
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Judas irmão de Jesus: 
1. Creu em Jesus. Judas 1:1a: Judas, servo de Jesus Cristo. 
2. Tornou-se o autor de uma epístola. 
3. Se mostra zeloso, fiel e amoroso. 
4. Reconhece Jesus, seu meio irmão, de único e soberano Senhor - Judas 1:4. 
5. Enquanto Judas Iscariotes morreu sem misericórdia, o 2º Judas, encoraja a 

esperar e confiar na misericórdia. 

Judas 1:21: Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia 
de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. 

 
A tendência: 
De Judas Iscariotes - crescer sobremaneira. 
De Judas irmão de Jesus - afundar-se sobremaneira. 
 
Igual aos irmãos da parábola: O que pareceu que iria, não foi. O que não iria, 

acabou indo e deu fruto. 
 

Conclusão 
Após estar com Jesus, como tem sido sua vida? 
Você tem crescido, melhorado? Ou decrescido e até piorado? 
Como vai chegar? 
O que vai ocorrer com você? 
Você é um dos que descem, ou dos que sobem? 
No momento você esta descendo ou subindo? 
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Tema 

Sucesso 

Título 
Provações do Cristão 

Texto 
Tiago 1:2,3: Meus irmãos, tende por 

motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Sabendo que a 
aprovação da vossa fé produz a perseverança. 

 

Introdução 
Não precisamos nem de um filósofo ou psicólogo para chegarmos à 

conclusão de que a vida é cheia de problemas. Às vezes parece que caiu uma 
tempestade à nossa volta, e nós ficamos imaginando o motivo? 

Se Deus é amor, será que estes problemas não estão um pouco fora do 
lugar? 

Vamos então responder estas perguntas. 
 

1º Tópico 
Se a vida fosse só alegria, se tudo fosse fácil demais, não daríamos valor as 

coisas que valem bem mais. 
Não devemos ter medo do sofrimento. 

 

2º Tópico 
Dizem que as horas de sofrimento são as que mais nos ensinam. 
A hora mais escura do dia dura apenas 60 minutos. 
Examine os problemas. Você freqüentemente é o fabricante deles.  
Quanto aos problemas, existem 3 tipos de pessoas: 

1. As que tem problemas 
2. As que já tiveram problemas 
3. As que terão problemas. 

As aflições são ferramentas de Deus preparando-nos para coisas melhores. 
 

3º Tópico 
As dificuldades ajudam a fazer a si mesmo algumas perguntas: 
Porque isto aconteceu? 
Foi culpa minha? 
Será que poderei fazer melhor da próxima vez? 
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Ilustração 
Numa tempestuosa noite de inverno, um grupo de músicos cristãos em sua 

turnê chegou em uma cidade para um concerto. No entanto a tempestade era tão 
forte e a sala de concerto tão longe, que o maestro da orquestra tentou persuadir 
o empresário a cancelar o concerto, pois ninguém haveria de se aventurar sair de 
casa numa noite tenebrosa como aquela. Mas o empresário recusou cancelar o 
evento, mas concordou que se nem um espectador comparecesse a orquestra 
poderia ir mais cedo a fim de tomar o último barco de volta à sua cidade.  

 
Quando os músicos chegaram no teatro havia apenas um homem sentado na 

platéia. Um Senhor obeso que parecia sorrir para todos. Por causa desse homem 
os músicos foram obrigados a tocar o concerto inteiro e portanto não poderiam 
sair mais cedo (assim perderam o último barco).  

 
Após o concerto haver terminado o homem permaneceu sentado, e achando 

que ele pudesse ter caído no sono um funcionário do teatro deu uma cutucada 
no ombro, para só então descobrir que o homem não estava vivo. Os músicos 
tocaram um concerto inteiro para um homem morto. Mas assim fazendo eles 
salvaram suas próprias vidas, pois o barco que eles iam tomar afundou naquela 
noite, sem deixar sobreviventes. 

 

Conclusão 
Aconteça o que acontecer Deus está com você. Ele te quer! E mesmo quando 

as circunstâncias lhe pareçam escuras e desapontadoras, Ele irá acertar tudo 
para você. E quando parece tudo perdido, e parece que você chegou ao fim da 
linha, lembre-se que: Seja lá o que for, já vai passar. 

 
Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. 
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Tema 

Sucesso 

Título 
O Retorno e as Ruínas 

Texto 
Neemias 2:6 
Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: Quanto 

durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, 
apontando-lhe eu certo prazo. 

 

Introdução 
Neemias 1:11: Eu era copeiro do rei 
Neemias recebe más notícias de sua terra Natal. Deprime-se, chora, busca 

Deus e vai à luta. 
A posição de Neemias não era importante: 

a. Ele era Neemias 
b. Ele tinha Deus em sua vida 
c. Ele servia a um Deus vivo e atuante. 

 
Neemias 2:1: Neemias na presença do rei 
Semblante de tristeza. 
I Coríntios 13: O amor não se alegra com a injustiça. 
A cidade de seus ancestrais estava destruída. 
 
O lamento de Neemias dá-se no fato de: 

1. Não era Plano de Deus as ruínas de Jerusalém 
2. O pecado havia provocado a ruína 
3. Deus queria restaurar 
4. Faltava um homem com coragem para dispor-se diante de Deus. 

 
Neemias 2:2: O Rei reconhece a tristeza de Neemias 

- Deus sonda o coração, Deus viveu o drama de Neemias 
- Deus provoca no coração de Neemias o desejo de restauração 

 
Neemias 2:3: A Explicação de Neemias 
"... estando a cidade dos túmulos de meus pais assolada..." 
A luta de Neemias não era: 

- Por prosperidade pessoal 
- Desejo de poder 
- Obstinação e inconformismo insano. 
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Era causa justa: Reconstruir, restaurar, renovar a cidade, símbolo de vitória. 
 
Neemias 2:4: Orei 
Prática silenciosa e deve ser comum entre os cristãos. 
Quando a restauração vem da parte de Deus. 

- Ele move as barreiras 
- Neemias consegue dispensa 
- Como também carta para os governadores (Asafe). 
- Matéria prima. 

 
O meu Deus segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas 

necessidades. 
 
Não falta nada a quem teme a Deus. 
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 
 
Neemias 2:8: Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim 
 
Neemias 2:10: Inimigo - Sambalate 
O reino das trevas tem manobrado toda espécie de demônios, bem como 

utilizado pessoas que estejam disponíveis contra Deus, contra o povo de Deus, 
contra o Reino de Deus. 

Sambalate e Tobias perturbam-se. 
 
Neemias 2:12  
Então de noite levantei-me, eu e uns poucos homens comigo; e não declarei a 

ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer por Jerusalém. 
Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. 

- Não era necessário um Exército. 
- Era necessário a bênção de Deus. 
- Deus havia dado a visão para Neemias. 
- Neemias não tinha recursos, tinha Deus em sua vida. Era mais que recurso, 

era a bênção completa. 
 
Neemias 2:13-16 

- Vistoria.    - Planejamento. 
- Oração.    - Ampliação da Visão. 
- Segredo Absoluto. 
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Neemias 2:17 
Então eu lhes disse: Bem vedes vós o triste estado em que estamos, como 

Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo; vinde, pois, e 
edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. 

 
- Verifica-se o estado espiritual, moral e físico. 
- Usa o termo aflição. 
- Vinde: chama o povo - sabia que não realizaria nada sozinho. 

 
Reedifiquemos - Restaurar é tarefa que todos temos que buscar. 
 
Neemias 2:18: Testemunhar, encorajando 
A mão do meu Deus me era favorável. 

- Usa o termo meu Deus. 
- Íntimo de Deus 
- Amigo Pessoal 
- Próximo de Deus. 

 
Pessoas foram desafiadas 

- Aceitaram o desafio: 

De maneira que deram início a esta obra. 
 
Neemias 2:19: Foram Desprezados e zombados por 

- Sambalate  - Tobias   - Gesem 
 
Neemias 2:20 
O Deus do céu é quem nos fará prosperar. 
 
Quando a causa é justa, Deus: 

- Abençoa    - Protege 
- Sustenta    - Guarda 

 

Conclusão 
Como Neemias neste episódio, devemos proceder de forma honesta, digna e 

inteligente: 
1. Estar no centro da Vontade de Deus 
2. Criar estratégias - estudar a situação 
3. Usar de autoridade para resolver problemas 
4. Desprezar a oposição - sem, contudo, menosprezar os opositores 
5. Não voltar atrás, não importa o desafio. 
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Tema 

Vencendo o Mal 

Título 
Guerreiros Invencíveis. 

Texto 
"Revesti-vos de toda armadura de Deus 

para que possais estar firmes contra as 
astutas ciladas do diabo". 

 

Introdução 
Quando meditamos nos mistérios de Deus: 

A. Promete-nos paz, vida abundante - João 10:10. 
B. Em seguida coloca armas em nossas mãos. 
C. Logo entendemos que o Deus da paz é o Deus da guerra, e só vive em paz 

quem atuar na guerra de Deus. 
 
Que guerra? 
- A guerra do dia-dia 

contra as paixões 
contra as vícios 
contra as injustiças 
contra as misérias 
contra o mal em si. 

 

Tópico 1 
v. 13 - Tomai toda a armadura de Deus 
- Armadura sugere proteção 
   cobertura 
   envolvimento 
 
A Bíblia diz:   toda a armadura... 
   toda - insinua cobertura total, plena, absoluta. 
 
"Para resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes." 
 
Não basta estar protegido, coberto, seguro, 

é necessário estar firme, 
ter coragem,  
ter ânimo independente da luta, 
ter determinação, 
ser decidido, 
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estar resoluto (resolução em absoluto). 
 
Não podemos ver o inimigo, não sabemos de onde vem, nem como vai nos 

atacar mas: 
Tudo posso Naquele que me fortalece. 
Eu e Jesus - passamos a ser maioria (2 contra 1). 

 

Tópico 2 
v. 14a - Estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a 

verdade 
Firmeza e caráter é ferramenta espiritual do cristão. 
Lembrando sempre da Verdade . 
Cristo - a Verdade pregada. 
O evangelho - a Verdade vivida. 
A fé - a Verdade em ação. 
O amor - a Verdade expressada por ações. 
 
v. 14b - Vestida a couraça da justiça 
a - um caráter firme, inabalável. 
b - um cristão de coragem. 
c - a verdade acima de tudo. 
d - a justiça como necessidades. 
 
Bem aventurados os que tem sede e fome de justiça - Mateus 5:6a. 
 

Tópico 3 
v. 15 - E calçados os pés na preparação do evangelho da paz 
Is 52:7a: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia 

boas novas, quem proclama a paz... 
São os pés que nos levam em direção à vitória. 
Pés significam base e tem a função de nos manter em pé, pois 

podemos saltar obstáculos 
avançar sobre o inimigo 
marchar à frente 

Percebemos que os pés são ferramentas de trabalho do crente fiel. 
 

Tópico 4 
v. 16 - Tomando sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis 

apagar todos os dardos inflamados do maligno 
Além da couraça 
Além da coragem 
Agora o escudo da fé. 
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Sem fé é impossível agradar a Deus. - Hb 11: 6a. 
 
Não é uma guerra qualquer, mas um combate de vida ou morte. 
Não podemos deixar nenhuma fresta para o inimigo acertar-nos. 
 
Dardos inflamados = setas quentes. 
 
Tentações manipuladas no inferno para nos  

  envergonhar 
  derrubar 
  humilhar perante a sociedade 
  desestruturar. 

Todos somos sujeitos a tentações. 
O próprio Jesus o foi, mas não caiu, não cedeu. 
Não podemos ceder, não podemos retornar atrás jamais. 
 
Para que tantas armas? 
Porque é a maior guerra de todos os tempos. 
Escolha seu lado e entre nesta luta. 
Trave a única batalha que vale a pena ser travada. 
A batalha pela sua vitória, pela sua salvação. 
 

Tópico 5 
v. 17 - Tomai também o capacete da salvação, e a espada do 

espírito 
Não é suficiente proteger o corpo. 
Mas também guardar a cabeça. A maior luta trava-se primeiro em sua 

cabeça. 
 
1. Primeiro o homem vê a possibilidade 
 Davi olhou pelo terraço - 2 Sm 11:2. 
2. Imagina em seu coração como seria 
 Sansão envolve-se com Dalila - Jz 16:1-28. 
3. Premedita a situação 
 Caim premeditou o crime contra seu irmão. 
 Gn 4:8: "vamos ao campo", disse Caim. 
4. Concretiza sem culpa 
 Convence a si próprio. Davi mata Urias - 2 Sm 11:15. 
 
Não basta termos autoconfiança... 
Precisamos ser mais que vencedores para triunfarmos nesta batalha. 
 
Com a cabeça protegida, temos que atacar. 

- Espada é a Palavra. 
- Jesus venceu pela Palavra. 
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- Não com armas de aço ou ferro. 
- Uma vitória conquistada pelo conhecimento - Mateus 11:4-11. 

 

Conclusão 
- Não estamos só. 
- O Reino de Deus está do nosso lado. 
- Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5b. 
- Ninguém te poderá resistir. Josué 1:5a. 

 
O Plano de Deus para sua vida é vitória. 

- Todos os dias. 
- Em cada Luta. 
- Quem tem o Espírito Santo, está programado para vencer: 

. Jesus venceu 

. Josué venceu 

. Elias venceu 

. E você? 
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Tema 

Qualidade de Vida 

Título 
Vida Restaurada 

Texto 
João 5:5: Achava-se ali um homem que, havia trinta e oito anos, 

estava enfermo. 
 

Introdução 
Às vezes a vida parece não ter mais sentido. Acostumamo-nos aos problemas 

achamos que eles de fato fazem parte de nossa vida. Parece que depois de 
algum tempo é mais fácil conviver com o problema do que receber a cura ou a 
libertação. Já temos experiência o suficiente que ser abençoado seria estragar 
um sofrimento. 

A dor que temos a dificuldade que enfrentamos, a luta que atravessamos nos 
tornam problemáticos experientes. Mas a Bíblia diz que não devemos conformar-
nos com este mundo, mas nos transformar pela renovação de nossa mente. 
Aceitar o desafio sem o enfrentar incorre em covardia, em conformismo, em 
desinteresse por uma vida melhor. Porém Deus quer te dar mais do que tem 
procurado normalmente. E, eu quero desafiá-lo a O buscar como nunca buscou. 

 

Tópico 1 
Jesus no tanque de Betsaida. 
Por quê? Estavam ali muitos enfermos doentes de todas as espécies. 

Homens que a sociedade não dava a mínima atenção. 
Por que essas pessoas estavam nas proximidades do tanque? 
Porque havia uma possibilidade de cura. Por mais remota que fosse esta 

possibilidade de cura não deveria ser desperdiçada. 
Homens e mulheres de nenhum significado. Porém Jesus tinha um plano 

definido com um destes pobres sofredores. 
 
v. 5 - Estava ali um homem enfermo a 38 anos 
Não se trata de 

38 horas 
38 dias 
38 meses 
Mas de 38 anos. Trata-se de uma vida. 

Não temos registro de sua idade, se ficou paralítico ou se nasceu com esta 
doença. Mas não importa: Jesus acaba de chegar 
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Tópico 2 
v. 6 - Jesus vendo-o e sabendo que estava assim a muito tempo, perguntou-

lhe: - Queres ser curado? Era a chance de sua vida, era tudo que queria. Porém 
a resposta foi desastre total, não poderia ter sido pior 

 
v. 7 - Senhor não tenho ninguém. 
 
 
Jesus não perguntou se tinha alguém. 
 
Se tinha dinheiro. 
 
Somente quer ser curado? 
 
Qual o problema deste homem? 

1. Não era somente inválido era cego: não viu que era Jesus. Quantas vezes 
ficamos diante de Cristo e não percebemos que Ele está próximo para nos 
abençoar. Seus ouvidos atentos à nossa oração. 

 
2. Além de cego era também surdo, não ouviu a maior proposta de sua vida. Há 

pessoas que freqüentam a igreja, mas por mais que ouçam não, entendem o 
Plano de Deus em relação à sua vida. 

 
3. Inválido e sem amigos. Sua doença o tornara uma pessoa amarga, infeliz 

perdeu seus amigos. 
  v. 7a - Senhor não, tenho ninguém que me ajude. 

 Certo jovem indagado sobre sua paralisia: “- Como você sendo um paralítico 
pode ser tão alegre?” 

 “Simples, respondeu o jovem, a doença não atingiu meu coração.” 
 
4. Inválido de fé. Olha Senhor. Você não me conhece. Já estou assim há 38 

anos. Meu problema é muito grande. Minha luta é terrível. Quem sabe você, 
como aquele homem, subestima o poder de Deus. Mas quando Deus 
aparece, o milagre acontece. 
 
- Comece a ver  
 
- Comece a sentir algo novo, não importa o tempo de sofrimento... 
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Tópico 3 
Era um homem inválido de vitórias 
v. 7b - Quando vou descer, desce outro antes de mim. 
 
Quem sabe você se sinta o último dos últimos 
Jesus está aqui para te garantir a vitória. 
João 10:10 : Vida plena. 
v. 8 - Levanta-te toma o teu leito e anda. 
38 anos sofrendo Jesus cura de fato. 
Não importa a idade de sua luta. Jesus tem poder para transformar esta 

dificuldade em vitória e vitória com abundância. 
 

Conclusão 
Qual é a lição para nossa vida? 

- O poder de Jesus Cristo excede todos os problemas desta vida, ainda que 
estejam afligindo-nos há 10, 20, 30, 40, ou mais anos. Não importa. 

 
Porque você acha que Cristo curou o rapaz? 

- Porque o amou e compadeceu dele assim como te ama e tem misericórdia de ti. 
 
Quando reclamares que não tem sapatos lembre-se dos que não tem pés. 
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Tema 

Vencendo com Humildade 

Título 
O Grande Lamento 

Texto 
Neemias 1:7 
Na verdade temos procedido perversamente contra ti, e não temos 

guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que 
ordenaste a teu servo Moisés. 

 

Tópico 1 - Neemias 1:1 
...estando eu em Susã, a fortaleza...  Na versão Atualizada: Susã, a capital. 
O fato de estar protegido não interferiu na preocupação de Neemias. 
Muitos depois de conquistarem seu espaço, não dão a mínima para os 

sentimentos dos outros. 
Judas só queria se dar bem. 
O crente atuante está sempre preocupado com os outros. Não pensa em 

Autoajuda, mas sim em Heteroajuda (ajudar os outros). 
 

Tópico 2 - Neemias 1:2 
Recebe notícias de seus irmãos. 
Desgraças sem medida são as notícias. 
 

Tópico 3 - Neemias 1:3 
1. Sobreviveram - Quando a pessoa escapa da morte ela apenas sobrevive. Este é 

o resultado do pecado. 
2. Estão de volta - Ela não consegue ficar longe de sua miséria. 
3. Encontram-se em Opróbrio e Aflição - Sente-se envergonhada, mas o poder do 

pecado é maior. 
4. Muros derrubados - Não está mais protegida. Os muros representam proteção, 

mas agora... 
5. Portas quebradas - significam facilidade de conquista, desproteção, fragilidade. 

Uma casa com portas quebradas inspira medo. 
 

Tópico 4 - Neemias 1:4 
"Assentei-me e chorei" 

Diante de uma notícia ruim normalmente nos sentamos, "não pasmes nem te 
espantes". 

Precisamos aprender a lutar com força, sem desistir, sem esmorecer. 
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"Lamentei por alguns dias" 

Às vezes ficamos lamentando o leite derramado. 
Moisés diante do mar foi orar. A ordem era marchar. 
Chega de lamento. Vamos à luta. A vitória é certa para quem está em Jesus. 
 

"Jejuando e orando" 
Crente consciente de suas atribuições como filho de Deus. 
Muitas vezes contamos que tudo damos a Deus. Vamos sair do discurso e ir 

para a prática. 
 

A Oração de Neemias 
 

Tópico 5 - Neemias 1:5: "Ah" 
Lamento da alma 
Representa angústia 
Manifesta pesar 
Exprime pavor. 

 
"Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a 

benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus 
mandamentos". 

Chamou de Senhor, sabia com quem estava tratando. 
Manifestou temor de Deus. 
Reconheceu que era um Deus de Palavra. 
Percebeu a Bondade de Deus. 
 

Tópico 6 - Neemias 1:6 
Pediu para ser ouvido - "esteja os teus ouvidos atentos". 
Queria ser visto pelo Senhor - "os teus olhos abertos". 
Buscava incessantemente - "ora de dia e de noite". 
 

Tópico 7 - Neemias 1:7 
Reconhece o pecado - "temos procedido perversamente contra ti". 
Confessa o pecado - "não temos obedecido aos mandamentos, nem aos 

juízos, nem aos estatutos que ordenaste a Moisés". 
 

Tópico 8 - Neemias 1:8 
Admitiu que foram avisados de antemão - "se fordes infiéis". 
 

Tópico 9 - Neemias 1:9 
Mas lembrou Deus de suas promessas - "mas se voltardes". 
O crente necessita aprender a orar buscando as promessas de Deus. 
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Deus tem compromisso com sua Palavra. E ele honra. 
 

Tópico 10 - Neemias 1:10 
Foi inspirado a retornar ao passado: "Tu resgataste os teus servos com teu 

grande poder". 
 

Tópico 11 - Neemias 1:11 
A melhor forma de conquistar o coração de Deus é tratá-lo como Deus e 

Senhor. 
Em nenhum momento Neemias exaltou-se. 
Trouxe-lhe palavras de louvor. 
Pediu misericórdia - "Senhor dá êxito a teu servo". 
 

Conclusão 
1. Saber o estado da situação, avaliá-lo - Neemias recebe a notícia de 

Jerusalém. 
2. Orar com sabedoria - cego Bartimeu pediu o que queria com sinceridade. 
3. Comportar-se diligentemente reconhecendo o senhorio de Deus. 
4. Clamar com coração quebrantado - Salmo 51:1. 
5. Esperar com confiança. 
 
Resultado: Vitória! 
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Bem-aventurados 
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Tema 

Bem-aventurados 

Título 
Bem-aventurados os humildes de espírito, 
porque deles é o Reino dos Céus. E estarão 
Felizes Sempre! 

Texto 
Mateus 5:3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é 

o Reino dos Céus. 
Bíblia Viva: Muito felizes são os humildes, porque o Reino dos céus é 

dado a eles. 
 

Introdução 
Morrera, aos dezesseis anos, a filha de uma mulher maometana. 
Logo depois a mãe encontrou-se com o missionário que freqüentemente 

visitava seu lar. 
 - O que os senhores da missão fizeram à minha filha? Indagou a mãe. 
 - Nada senhora. - Respondeu o missionário. 
 - Oh, sim, fizeram! - insistiu a mãe - Minha filha morreu com um sorriso 

nos lábios e o nosso povo em geral, não morre assim. 
Lição de vida: “Quem está em Cristo, nem na morte, perde a postura”. 
 
João 16:20: O mundo se alegrará grandemente com o que está para 

acontecer, e vocês chorarão. Mas esta tristeza de repente se tornará em 
maravilhosa alegria (Bíblia Viva). 

 
João 16:20: Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos 

lamentareis, e o mundo se alegrará; vós ficareis, mas a vossa tristeza se 
converterá em alegria (Bíblia Vida Nova). 

 

1º Tópico 
De onde vem a Felicidade? 
Antes, existe felicidade? 
O que é felicidade? 
Dicionário: Estado de quem é feliz, está demonstrando contentamento, 

satisfação, bem estar. 
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Existe felicidade? 
João 16:20: Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos 

lamentareis, e o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa 
tristeza se converterá em alegria (Bíblia Vida Nova). 

 
João 16:20: O mundo se alegrará grandemente com o que está para 

acontecer, e vocês chorarão. Mas esta tristeza de repente se tornará em 
maravilhosa alegria (Bíblia Viva). 

 
Salmos deixou claro: 

Salmos 45:7: Amas a justiça e odeias a iniquidade; por isso Deus te 
ungiu com óleo de alegria como a nenhum de teus companheiros (Bíblia 
Vida Nova). 

 
Salmos 45:7: Tu amas a justiça e odeias o pecado. Por isso Deus, o teu 

Deus, encheu a tua vida de alegria que Ele não deu a mais ninguém 
(Bíblia Vida). 

 
O mundo diz: “Felicidade não existe, existem momentos felizes.” 
 O mundo está errado 
 O mundo escolhe caminhos errados. 

 
O conceito da felicidade do mundo está baseado no:  
 Possuir 
 Ter 
 Conseguir 
 Vencer 
 Conquistar. 

 
De onde vem a felicidade? 
 De dentro para fora do coração 
 Da mente para o rosto. 

 
A felicidade é um estado de espírito: 
 Sem conseguir tudo é possível ser feliz 
 Ao passo que ter tudo é possível ser infeliz. 

Nas prisões os apóstolos cantavam. 
 

2º Tópico 
A palavra felicidade, como já vimos, não está associada a possuir, porém 

renunciar. 
Vimos que bem-aventurado é o mesmo que feliz. 
Bem-aventurados (felizes) os humildes de espírito porque deles é o Reino dos 

céus. 
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 Duas palavras para Pobre ou Humilde, no grego: 
Penes - O homem que necessita trabalho para ganhar o pão, não é rico mas 

não é miserável. 
Ptochos - Pobreza total, miséria. 
 
 Como pode uma pessoa ser pobre e feliz ao mesmo tempo? 
A palavra que Jesus usa é ptochos. 
Terrível - Como um homem nestas condições, pode ser feliz? 

 Bem-aventurado aquele que é totalmente pobre, totalmente desprovido. 
 

4 etapas da palavra Pobre: 
1. Simplesmente pobre. 
2. Pobre sem poder, influência ou prestígio. 
3. Explorado, desrespeitado pelo rico. 
4. Sem recursos deste mundo, dependente de Deus, totalmente 

dependente de Deus. 
 
Pobreza não é Condição Social, e sim, Condição Diante de Deus. 
A pobreza que Jesus se refere, é o homem se despir de: 
 Seu orgulho 
 Capacidade pessoal 
 Condição social 
 Acreditar totalmente em Deus 
 Depender e confiar só em Deus. 

 
Salmos 34:6: Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas 

as suas tribulações (Bíblia Vida Nova). 
 
Salmos 34:6: Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor e Ele 

me ouviu. Livrou-me de todos os meus problemas (Bíblia Vida). 
 

3º Tópico 
O que Jesus quer dizer em sua Palavra? 
Feliz é o homem que reconhece sua total dependência e incapacidade de sair 

de sua situação miserável despontando sua confiança em Deus. 
 
 Não é questão de ser rico ou pobre. 
 Mas como é diante de Deus. 
 Como ser diante de Deus? 
 Sem recurso nenhum, se não fosse a misericórdia do Senhor? 
 

O mundo admira e encara como a felicidade a: 
 Autoajuda 
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 Autoconfiança 
 Autorrealização 
 Autoexpressão. 

 
Deus não pensa assim, felicidade para Deus é: 
 Ser dependente 
 Totalmente dependente 
 Sempre dependente 
 Dependente e confiante 
 Dependente, confiante e submisso ao padrão de Deus.     

 

Conclusão 
Pobreza de espírito não é anular-se, renunciar-se, sofrer, passar 

necessidades. 
Para ser pobre não é necessário mutilar-se. 
Alguns são pobres e se gloriam nisso. 
Deus não está exaltando a pobreza e desprezando a riqueza. 
Pobreza de espírito é reconhecer a falta de recursos próprios para vencer as 

lutas e as pressões deste mundo. 
 
 Quando somos felizes? 
Quando fazemos a vontade de Deus. 
 

Mateus 12:48-50: Bíblia Vida Nova 
v. 48 - Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é 

minha mãe e quem são meus irmãos? 
v.49 - E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e 

meus irmãos. 
v.50 - Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é 

meu irmão, irmã e mãe. 
 

Mateus 12:48-50: Bíblia Viva 
v. 48 - Ele observou: “Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? 
v. 49 - E apontou para meus discípulos: “Vejam!” disse. “Estes são 

minha mãe e meus irmãos.” 
v. 50 - E acrescentou: Todo aquele que obedece ao meu Pai do Céu é 

meu irmão, minha irmã e minha mãe!” 
 
Quem não faz a vontade de Cristo não tem parentesco com Jesus, logo não é 

feliz. 
 
 Gideão sentiu isso - Juízes 6:15 
 Minha família é a mais pobre e eu o menor. 

Moisés se sentiu indigno de libertar o povo de Israel, sentiu sua pobreza. 
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Isaías sentiu sua pobreza diante do Senhor. Ser de lábios impuros. 
 Nada podemos fazer para nós mesmos. 
 Tudo posso Naquele que me fortalece. 

 
Ser imitador de Paulo - Romanos 7:24. 
 

Romanos 7:24: Desventurado homem que sou! quem me livrará do 
corpo desta morte? (Bíblia Vida Nova) 

 Será que sou pobre de espírito? 
 Será que sei que não possuo recursos próprios? 

 
 

Feliz serás se entregar seu caminho ao Senhor. 
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Tema 

Bem-aventurados 

Título 
Bem-aventurados os que choram porque serão 
consolados 

Texto 
Mateus 5:4: Bem-aventurados os que choram 

porque serão consolados. 
 

Introdução 
O que é necessário para ser feliz? 
 Saúde do corpo 
 Saúde da alma 
 Maturidade emocional 
 Amar 
 Ser amado. 

 
Fazendo isso estaremos imitando Cristo: 

Jesus deu saúde corporal - disse ao cego: Vê. 
Jesus deu saúde espiritual - Perdoados estão seus pecados. 


 Ensinou dando maturidade. 
 Amou - Jesus amava Lázaro, Chorou. 
 Foi amado, ensinou a amar. “Quem ama Jesus?” 
 

1º Tópico 
Porque Jesus falou “Bem-aventurados”? 
Porque feliz é aquele que: 
 Rejeita este mundo 
 Confia totalmente em Cristo 
 Rende sua vida a Ele 
 Tem princípios diferentes que os da sociedade. 

 
1º Bem-aventurados os humildes de espírito ou “pobres de espírito.” 
2º Felizes ou Bem-aventurados os que choram. 

Contradição: Veio para dar vida e com abundância. 
 
Cristo diz e depois fala: os que choram. 
Quem chora geralmente expressa dor, angústia. 
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A sociedade não quer que choremos: 
 Programas de TV 
 Dinheiro 
 Festas 
 Feriados 
 Humor 

Tudo isso para esquecermos de nossas misérias, nossos problemas, nossos 
pecados. 

O mundo nos cobra felicidade, alegria, mesmo que superficial ou aparente. 
 

2º Tópico 
O que Cristo quer dizer? 
O que significa chorar? 
Como uma pessoa que chora pode ser abençoada ou feliz? 
 
Em primeiro lugar, choro não é sinônimo de tristeza, não é necessário cair o 

semblante, demonstrar autopiedade, miserabilidade nem pobreza. 
 
Chorar é uma qualidade espiritual, que demonstra quebrantamento. 
Chorar é Bênção - Sim quando choro, reconheço minha condição de 

pecaminosidade. 
 
Choro de alegria porque percebe que Alegria e Felicidade, não vem de 

circunstâncias, mas existe naqueles que tem o espírito quebrantado. 
 
Não importam as condições da pessoa que chora, desde que esteja no plano 

e na vontade de Deus, o choro é uma experiência de gozo e alegria. 
 
A pessoa chora porque reconhece seu pecado, em segundo olha para o 

Cordeiro de Deus. 
 
João 1:29: No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele e 

disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo (Bíblia Revista 
e Corrigida). 

 
Vê seu pecado perdoado, e começa a chorar de alegria em função do fato. 
 
O verbo chorar é usado por Jesus na interpretação mais impactante possível. 

Choro pelos mortos. 
 
Até Jesus chorou pelos mortos. 
 
É o mesmo sentimento de Jacó quando José foi morto. 
Choro que Jesus se refere é a mais profunda lamentação. Crente da vitória. 
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Quando o homem vê a glória de Deus, sua majestade e poder é constrangido 

a chorar, porque reconhece sua compatibilidade. 
 
Choramos quando questionamos: 
 Quem somos? 
 O que fazemos? 
 Por que não conseguimos lutar contra determinado vício? 
 Por que somos orgulhosos? 
 Por que agimos com inveja, insegurança? 
 Por que agimos com perversão? 

 
Romanos 7:24: Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo 

desta morte? (Bíblia Revista e Corrigida). 
 
Romanos 7:24: Que situação terrível, esta em que eu estou! Quem é 

que me livrará da minha escravidão a essa mortífera natureza interior? 
(Bíblia Viva). 

 
Não chorar por si só, mas porque chorar por outros, pela raça humana, pelas 

crises, pela miséria da humanidade? 
 
Se não fosse Jesus os homens estariam afogados em seu choro, mas em 

Cristo somos confortados. 
 
Graças a Deus, que mesmo em lágrimas somos felizes. 
 
Deus há de secar as lágrimas do homem, não somente na era vindoura, mas 

agora... 
 
O choro traz: 

- Alegria 
- Felicidade 
- Paz 
- Conforto  
- Consolo 

 

Conclusão 
Jesus disse: Feliz é o homem que chora. 
 
O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. 
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Tema 

Bem-aventurados 

Título 
Bem-aventurados os mansos porque herdarão a 
terra. 

 

Texto 
Mateus 5:5: Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. 
 

Introdução 
Há uma seqüência lógica nos princípios de Deus 
 As duas primeiras Bem-Aventuranças: Humildes de espírito e os que 

choram, levam a pessoa a reconhecer a sua total dependência de Deus e a 
buscar o Consolador. Então ela deverá preparar-se para submeter sua vontade e 
tornar-se uma pessoa mansa. 

 

1º Tópico 
Deus trata do homem com relação a Cristo: 

 Humilde: reconhece a glória de Deus 
 Que chora: reconhece o perdão de Deus 
 
Agora Deus trata do relacionamento do homem com Deus. 
Felizes são os mansos. 
 

A mansidão está relacionada: 
 Como eu trato as pessoas 
 Como eu reajo às pessoas 
 Como elas me vêem. 
 
Ser manso não é necessariamente ser molenga, fraco. 
Ex.: Os mártires, Estevão, Pedro eram mansos, mas nunca fracos. 
Para contrariar a opinião pública é necessário coragem, para morrer pelo 

Evangelho de Cristo. 
 
Mansidão: Qualidade espiritual de quem é submisso a atuação do Espírito 

Santo. 
 

O que significa ser manso? 
Praotes - Meio termo entre Zangado em excesso, Calmo em excesso. 
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1º Vejo minha pobreza 
2º Vejo meu pecado e solução 
3º Estou preparado para ser manso. 
 
 O manso quando injuriado não se zanga. 
 Quando seu Rei ou Reinado é afrontado, fica zangado. 
 
Praotes: o termo também era usado no sentido de domesticação de animais. 
 Nós quando chegamos do mundo parecemos animais 
 Quando recebemos informações 
 Melhoramos nosso comportamento 
 Tornamo-nos mansos. 
 
Ser manso é permitir que Cristo chegue perto de nós, sem nós magoá-lo. 
 

2º Tópico 
Mansidão é igual a humilde 

Por que o manso se manifesta? 
 Qualidade em extinção 
 Todos querem brigar 
 Descontar em alguém. 
 

O manso raramente se defende 
 Exemplo de Jesus 
 Espera Deus agir. 
 

Como age o manso quando é falsamente acusado? 
 Entrega a Cristo, não se defende 
 O manso é uma pessoa de fé 
 Confia no Deus dos deuses 
 O manso é controlado, calmo 
 O manso é amado, admirado. 
 

Às vezes é até questionado em: 
 Como consegue ser assim? 
 De fato, é uma pessoa que cresceu muito diante de Deus. 
 

3º Tópico 
Porque o manso não se irrita quando alguém usa algo que é seu? 
 Entregou tudo para Deus 
 

Então, o manso é desleixado? 
 Não, é desprendido de coisas que não louvam a Deus. 
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4º Tópico 
Abraão - Ló 

Manso: 
 Confiou em Deus - Gênesis 13:8-11. 
 Escolheu confiar em Deus. 
 

Davi 
 Fora ungido Rei 
 Mas, fugiu, sofreu nas mãos de Saul. 
 

Estevão, Paulo e Jesus 
 Abdicou de tudo para padecer 
 Cordeiro mudo 
 Cordeiro manso. 
 
I Pedro 2:22-23: Bíblia Vida Nova 
v.22 - O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em boca. 
v.23 - Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando 

maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga 
retamente. 

 
I Pedro 2:22-23: Bíblia Viva 
v.22 - Ele nunca pecou, nunca disse uma mentira. 
v.23 - Nunca retrucou quando foi insultado; quando sofreu, não 

ameaçou para se vingar; deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre 
julga com justiça. 

 

Conclusão 
Se Jesus tivesse naquele momento 
 Carnalidade 
 Egoísmo. 
 
Mas 
 Jesus foi manso 
 Entregou seu caso àquele que julga retamente. 
 
Herdar a terra - Só se for manso - É requisito. 
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Tema 

Bem-aventurados 

Título 
Sede e Fome de Justiça 

Texto 
Mateus 5:6: Bem - Aventurados 

os que tem fome e sede de justiça, 
porque serão fartos. 

 

Introdução 
O que somos? 

 Pecadores miseráveis 
 Pecadores malditos 
 Pecadores decaídos e carentes da graça e da glória de Deus. 
 

Qual a nossa reação? 
 Choramos de tristeza e angústia 
 Choramos de reconhecer quem somos 
 O que fizemos - matamos. Por nossa causa, Cristo morreu. 
 

O que nos tornamos? 
 Mansos 
 Domesticados 
 Permitimos Cristo se aproximar e nos restaurar 
 
Sabendo isso, percebo quem é Deus e quem sou eu. 
 
Tenho fome e sede de justiça. 
 Serei farto 
 Fome - Anseio, desejo profundo. 
 

1º Tópico 
As pessoas que rodeavam Jesus, sabiam o que era fome e sede 
 Moravam num lugar seco, árido. 
 Conheciam a sede, a fome e o desespero. 
 

A mais profunda comparação da sede e da fome humana, pode 
relacionar-se com a sede e a fome de justiça 
 Povo oprimido 
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 Sem defesa 
 Perseguido, injustiçado 
 Ninguém lutava por eles 
 Sentiam fome e sede de justiça. 
 

Fome é querer compreender: 
 Quem é Deus  
 Sua natureza 
 Seu amor  
 Sua graça 
 Sua justiça. 
 
Será que Deus é justo? 
Por que há injustiça até com seu povo e Ele parece insensível? 
Fome e sede é sentir necessidade de buscar e conhecer a Deus. 
“Continuemos e prossigamos em conhecer o Senhor”. 
 

2º Tópico 
Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais 

coisas vos serão acrescentadas 
O homem busca: 

 Realização 
 Paz 
 Alegria 
 Gozo 
 Independência 
 Amor. 
 

Porém: 
- O preço é alto 
- Não consegue êxito 
- Frustra-se. 

 
Felicidade é ter sede de Deus: 

 Fome da justiça de Deus 
 Necessidade da salvação de Deus 
 Anseio profundo do amor de Deus 
 Alegria de trilhar os caminhos do Senhor. 
 

O que significa justiça? 
 Retidão para recompensar ou castigar 
 Virtude moral 
 Direito de não ser violado 
 
Quando busca justiça, busca ser justiçado ou justificado. 
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Justificar é: Tornar justo. 
Quando busca a justiça de Deus, recebe sua gloriosa justificação. 
 

3º Tópico 
Quando tenho fome e sede de justiça? 

Quando me canso: 
- Da injustiça 
- Do pecado 
- Da falta do perdão 
- Do peso da injustiça 
- Do julgamento da justiça. 

 
I João 1:9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para 

nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. 
 

De onde vem a justiça? 
De Deus. Deus é justo. 
 
Deuteronômio 32:4: Eis a Rocha! Suas obras são perfeitas, porque 

todos os seus caminhos são juízo; Deus é fidelidade, não há nele 
injustiça: É justo reto. 

 
Jó 9:2: Na verdade sei que assim é: porque, como pode o homem ser 

justo para com Deus? 
 
Salmos 143:2: Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista 

não há justo nenhum vivente. 
 

Conclusão 
Qual a promessa para aqueles que tem fome e sede de justiça? 
Serão fartos! 
O maior desejo daquele que tem fome, é ser farto. 
O maior desejo daquele que tem sede, é ser farto. 
A minha graça te basta! 
Pela graça somos felizes, fartos. 
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Tema 

Bem-aventurados 

Título 
Misericórdia Quero 

Texto 
Mateus 5:7: Bem-Aventurados os misericordiosos, 

porque alcançarão misericórdia. 
 
 

Introdução 
Misericórdia: Zélia Walters conta a história de um homem desempregado, por 

nome Donley, que se forçado a mendigar. Certa noite, uma bondosa senhora 
deu-lhe um dólar, dizendo: 

- Aí está, compre; e não se desanime, ainda quão difíceis as coisas pareçam. 
Há para o Senhor, algures, um trabalho. Espero que o encontre em breve. 

- Obrigado senhora, me deu um novo impulso e um novo coração. Jamais 
esquecerei sua bondade. 

 
Aquelas palavras o fizeram sentir-se como um homem e não um fracassado. 
- O senhor está nutrido do pão de Cristo, passe-o adiante - disse ela. 
 
Donley gastou meio dólar num restaurante barato, e resolveu guardar o outro 

para o dia seguinte. Mas ao pensar no “pão de Cristo”, não podia reservar o 
dinheiro só para si; e assim repartiu com um velho camarada que estava com 
fome. Durante a refeição, Donley observou que o velho estava embrulhando um 
pedaço de pão num guardanapo de papel. 

 
- Guardando alguma coisa para amanhã, hein? 
- Oh! não. É que há um menino lá embaixo, na rua, que tem passado maus 

bocados, e eu o vi chorando com fome. Quero dar-lhe o pão. 
 
Um terceiro faminto partilharia o pão de Cristo. Ambos levaram o alimento 

para o menino faminto, que começou a comer avidamente. Logo o garoto parou 
de comer e chamou um cão perdido e assustado que estava a algum tempo por 
ali: 

- Vem cá amigo, vou te dar a metade. 
 
A seguir tomou a atitude de um novo rapaz. Pôs-se de pé, e começou a 

vender seus jornais com renovado vigor. 
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Após uma palavra de animação do velho, Donley voltou-se e viu o cão 
perdido a farejar-lhe a perna. Acariciou-o e encontrou em torno de seu pescoço 
uma coleira em que se achava o nome do dono. Ao ir entregar o cão a esse 
dono, foram-lhe dados em recompensa, dez dólares. Donley olhou para a nota, 
meio aturdido. 

- Não desejava receber isto, queria simplesmente devolver o cão ao seu 
dono. 

- Leve-a. O que o Senhor fez, vale mais do que isto para mim; e ao que 
parece, o senhor precisa de um emprego, não é? Venha amanhã ao meu 
escritório. 

 
Uma pessoa nunca perde ao repartir seu pão com um faminto. 
“Bem-Aventurados os misericordiosos”. 
 

1º Tópico 
O que é ser misericordioso?  

- Compassivo? 
- Fraco? 
- Sem autoridade? 

Não! 
 
Misericordioso é ter um amor incontrolável, a ponto de sofrer o que o outro 

sofre. 
 
Elcemom (vem do hebraico Chesedh): Estar na pele, colocar-se no lugar, 

sofrer igual, identificar-se com o que o outro está vivenciando. 
 
Maior exemplo: Cristo. 
João 1:14: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça 

e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. 
 
 Fez-se carne. 
 Ficou no lugar. 
 Sofreu as mesmas dificuldades. 
 

Para que o verbo se fez carne? 
 Para sentir 
 Viver 
 Sofrer 
 Angustiar-se 
 Ter fome 
 Ter sede. 
 
Após isso foi um sedutor misericordioso. 
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Diferença entre misericórdia e graça: 
- Graça: o homem e seu pecado. 
- Misericórdia: o homem e sua miséria (miséria esta, resultado do pecado). 

 
Quando agimos com misericórdia, seguimos o exemplo de Cristo. 
 
Mateus 5:7: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles 

alcançarão misericórdia. 
 
 Quer dizer: Quando utilizo de misericórdia com alguém, Deus é 

grandemente misericordioso comigo. 
 Quando perdôo alguém, Deus perdoa-me. 
 Quando dou a alguém, Deus dá-me. 
 Quando amo a alguém, Deus ama-me. 
 Quando respeito alguém, Deus respeita-me. 
 

2º Tópico 
Oramos: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos 

nossos devedores. 
- Parábola do servo cruel. 
- Parábola do bom samaritano. 

 
Misericórdia: Qualidade espiritual desenvolvida por servos que desfrutam da 

misericórdia. 
Experiência com Deus, na área de misericórdia. 
 
Deus é comigo. O que sou com meu irmão. 
Se vou abençoar, serei abençoado. 
 

Conclusão 
Como tenho agido? 

- Com misericórdia? 
- Com crueldade? 
- Com amor? 
- Com ira? 

 
Como vou agir de agora em diante? 

- Como Deus age conosco. 
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Tema 

Bem-aventurados 

Título 
Coração Limpo 

Texto 
Mateus 5:8: Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a 

Deus. 
 

Introdução 
Quem era o homem? 

- Decaído 
- Humilhado 
- Sujo. 

 
Quem é Deus? 

- Digno 
- Soberano 
- Eterno 
- Amor 
- Justo 
- Limpo 
- Onisciente 
- Onipresente 
- Onipotente. 

 
Diante deste quadro, só há uma solução para agradar a Deus: “Ser limpo de 

coração”. 
 

1º Tópico 
 Quem sou eu? 
 O que sou para Deus? 
 Como está meu coração? 

- Desejos 
- Pensamentos 
- Paixões. 

 Será que sou puro diante de Deus? 
 
Apocalipse 3:15: Conheço as tuas obras. 
 
Se Deus conhece-nos, somos observados por Ele. 
Como se sente, agora que sabe que está sendo observado? 

 



Esboços Bíblicos       69 

- Bem? 
- Mal? 
- Com vergonha? 
- Feliz? 

 
Feliz é quem tem o coração limpo, porque verá a Deus. 
 

2º Tópico 
Puro (Kathatos) - significa: 

- Lavar roupas sujas 
- Tirar a palha do trigo 
- Limpar do exército um soldado covarde, descontente, incapaz 
- Leite puro, não misturado com água 
- Metal puro, sem impureza. 

 
Salmos 24:3-4: Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no 

seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração; que não 
entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. 

 
Ser limpo é a conseqüência de estar justificado. 
 
Gálatas 5:16: Digo, porém: Andai pelo Espírito, e não haveis de 

cumprir a cobiça da carne. 
 
Lavar roupas para Deus significa: 

- Alguém com coração aberto. 
- Alguém que reconhece sua pecaminosidade. 
- Admite que está sujo e quer ser limpo. 

 

Conclusão 
Como está sua alma?  Como está seu corpo? 
Somos reflexo daquilo que queremos ser ou que pensamos ser. 
O que você é?   Como você está? 
 
Bem-aventurados os limpos de coração: 

- Sem malícia 
- Sem maldade 
- Sem ódio 

 
Felizes os limpos de coração porque verão a Deus. 
Quer ver Deus? Limpe-se. 
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Tema 

Bem-aventurados 

Título 
Pacificar, Sim 

Texto 
Mateus 5:9: Bem-aventurados os 

pacificadores, porque eles serão chamados 
filhos de Deus.  

 

Introdução 
Caminho - Paz - Peregrinação - Único Meio - Único Nome - João 

6:24-29 
Quando eu tinha apenas quatro anos, meu pai entregou meu irmão e eu a 

uma missionária, a fim de que ela nos educasse à maneira dela. Ele retirou-se de 
casa e fez duas séries de peregrinações pelo interior da Índia, visitando os mais 
sagrados santuários e templos da fé hindu, estudando a filosofia desta seita, para 
encontrar paz com Deus. 

Dezoito anos mais tarde, quando eu tinha vinte e um anos, meu pai voltou 
para me visitar. Eu havia aceitado Cristo como meu Salvador. Perguntei-lhe, 
então, se tinha encontrado a salvação que buscava e se gozava a paz com 
Deus. Sua desolada resposta foi: “Não, meu filho”. 

A despeito dos inúmeros cultos que o homem segue, há só um caminho para 
a salvação e paz com Deus - Jesus Cristo. 

Não há salvação em nenhum outro; pois debaixo do céu, nenhum outro nome 
há, entre os homens, pelo qual podemos ser salvos. Ele nos diz hoje: “A minha 
paz vos dou, não vo-la dou como o dá o mundo”. 

 

1º Tópico 
 Bem-aventurança: desafio ao mundo. 
 Só há um meio de ser pacificador: Seguir o princípio da paz. 
 A paz entre os povos é impossível: Os interesses são muitos. 
 Se a paz entre os homens é difícil, a paz entre o homem e Deus, como 

fica? 
 

Só tens paz com Deus através de Cristo 
No meio de tanta agitação, é possível ter paz? 

- Horários 
- Dívidas 
- Lutas 
- Desencontros 
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- Desemprego 
- Desentendimentos familiares 
- Desesperos. 

 
Mesmo tendo Jesus, é possível ter Paz? 
 

O que é Paz? 
- Relações tranqüilas entre duas ou mais nações 
- Concórdias 
- Tranqüilidade 
- Sossego da Alma. 

 
Hebraico  - Shalon = Paz 
Grego - Grene = Paz 
 
Não significam ausência de problemas. 
Quando digo: Paz! digo: tenha paz, tranqüilidade, coisas boas... 
 

2º Tópico 
Quando posso dizer, paz? 
 Quando sou pacificador. 
 
Ser pacificador é estar no propósito de Deus. 
Não é fugir de problemas, porém, vencê-los, nas lutas ter paz, convicção da 

presença Divina. 
 

Pacificador não é: 
- Vingativo 
- Traiçoeiro 
- Agressivo 

 
 Porém trata com amor, lealdade e respeito. Esta forma de agir é a 

manifestação do Espírito Santo em sua vida. E a ministração da paz é uma 
chama ardente em seu coração. 
 O pacificador, mesmo sendo incompreendido, injustiçado, tem paz no 

coração. 
 

3º Tópico 
Três conselhos básicos ao pacificador 

1 - Como reagir 
Controle, frieza para agir, segundo o que agiria Cristo em determinada 

situação e não ser parcial, agir na hora certa. Não é ser covarde e nem lento no 
agir. Cristo era pacificador e expulsou os vendilhões do templo. 
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2 - Como falar 
O que falar 
Hora de falar 
Controlar a língua 
Como ouvir 
Ter autoridade 
Unção. 

 
3 - Crucificar com Cristo nossa natureza terrena 
Enterrar a velha natureza 
Na hora de reagir, agir como pacificador. 

 

Conclusão 
Para ser pacificador, são necessários mais dois requisitos: Perdoar e pedir 

perdão. 
 
Mateus 5:23-24: Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no 

altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa 
ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e 
depois vem apresentar a tua oferta. 

 
Fazer o possível para promover a paz. 
 
Romanos 12:20: Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; 

se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto amontoarás brasas 
de fogo sobre a sua cabeça. 

 
 Quem não promove a paz não pode ser feliz porque fere um princípio da 

Palavra de Deus. 
 Você é filho de Deus? 
 Como você se comporta? 
 Jesus tornou-se servo e morreu pela paz entre o homem e Deus. 
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Tema 

Bem-aventurados 

Título 
Os Perseguidos 

Texto 
Mateus 5:10: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da 

justiça, porque deles é o reino dos céus. 
 

Introdução 
Espírito Cristão - Luiz - Perdão - Perseguição 
Entre os quinhentos mil huguenotes exilados na Holanda, pela perseguição 

de Luiz XIV encontra-se Sawim, um grande pregador. Em um de seus sermões 
de série publicada em seis volumes, referiu-se ele ao seu perseguidor, nos 
seguintes termos que bem revelam a nobreza do cristianismo. 

“E tu, terrível príncipe, que uma vez honrei como rei e que ainda respeito 
como azorrague nas mãos do Todo-Poderoso Deus, tu terás uma parte nos 
meus melhores votos! 

Estas providências que tu ameaças, mas que o braço de Deus protege; este 
país que encheste de refugiados, mas fugitivos animados pelo amor. 

Estas paredes que tem mil mártires feitos por ti, mas aos quais a religião torna 
vitoriosos. Todos estes ainda ressoam bênçãos em teu favor. Permita Deus, que 
a venda fatal que esconde teus olhos, possa cair. Que Deus esqueça os rios de 
sangue com que inundaste a Terra, os quais o teu reino fez que fossem 
derramados. Que Deus apague do seu Livro as injúrias que nos fizeste, e 
enquanto recompensa os sofredores, que perdoe aqueles que causam tanto 
sofrimento. 

O Deus que te fez um ministro dos teus juízos para nós e para toda igreja, 
faça-te um despenseiro dos seus favores, e um administrador da sua Graça.” 

 

1º Tópico  
 Como o mundo vê o filho do reino: 

- Diferente 
- O mundo quer refutar. 

 
 Cristo quer mostrar como o mundo encara o filho do reino. 
 Jesus não quis dizer que somos felizes porque somos perseguidos, 

maltratados, injustiçados. 
 Mas felizes são os que são perseguidos por causa da Justiça. 
 Não adianta ser perseguido por uma causa boa ou nobre, somente pela 

justiça. 
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 Não é ser perseguido por razões políticas. 
 Não é ser perseguido por teimosia, obstinação, fanatismo, zelo, pecado. 
 Ninguém é feliz por ser perseguido por causa alguma no mundo. 
 Porém felizes serão, se perseguidos pela Justiça. 
 
 

2º Tópico 
 A luta não dura uma eternidade, nem a perseguição dura para sempre. 

Tiradentes deu a vida por uma causa nobre, mas não deu a vida pela justiça de 
Deus. Não a promessa de que seriam compreendidos. Muitos deixaram pai, 
mãe... Outros deixaram riquezas para morrer por este nome. 

 
Lucas 12:51-53: Supondes que vim para dar paz a terra? Não, eu vô-lo 

afirmo, antes, divisão.  
 
Porque daqui em diante, estarão cinco divididos numa casa, três contra dois, 

e dois contra três. Estarão divididos: pai contra filho, filho contra pai; mãe contra 
filha, filha contra mãe; sogra contra nora, nora contra sogra. 

Jesus nos alerta que devemos buscar sua justiça acima de tudo, até sofrer 

pela justiça. 
 
 

3º Tópico 
João 15:18-20: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a 

vós outros, me odiou a mim. 
Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; como 

todavia, não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o 
mundo vos odeia. 

Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: Não é o servo maior do que 
o seu Senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós 
outros: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. 

 
 

Ser perseguido, é uma oportunidade para:  
- Demonstrar lealdade a Cristo 
- Amor às promessas de Cristo 
- Crer nas palavras de Cristo 
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Deus ama os mártires: 
- História de Policarpo 
- Paulo 
- Pedro 
- Estevão 
- Jesus 
- Profetas 
- Discípulos. 

 

Conclusão  
 Você é feliz? 

 Se esta luta que está tendo, não te traz alegria, porque ela não é pela 

justiça de Deus. 
 
 Assuma a posição que Cristo te dá. 

 Ser perseguido é um privilégio. 
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Ensino e Estudo da Palavra 
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Tema 

Ensino 

Título 
A Vida do Mestre 

Texto 
Mateus 9:35: E percorria Jesus 

todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas pregando o 
evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 

 

Introdução 
Momento Decisivo 
No ano de 428 a.C. nasceu em Atenas um menino que, desde cedo mostrou 

sinais de notável inteligência. Sua família era aristocrata e inimiga da democracia 
que governava o país. 

Segundo as tradições da família, devia dedicar-se à política, mas Crítias, seu 
parente, chefe do governo, perseguia com tais crueldades e injustiças os 
inimigos que o rapaz se enche de repugnância pela carreira política. 

Um dia, ao atravessar certa praça, viu um grupo que escutava um filósofo 
popular. Chegou-se também. Ouviu aquele mestre que ensinava aos moços, 
princípios de filosofia. Esse incidente ocasional determinou a rota luminosa de 
sua vida. 

Não deixou mais aquele mestre enquanto ele viveu. Seguindo-lhe o exemplo, 
fez-se também filósofo e pode-se dizer que a sua influência, atravessando os 
séculos, chega ainda aos nossos dias. 

Referindo-se a ele, disse um professor europeu: “Nem a queda de sua cidade 
natal nas mãos dos inimigos, nem a morte cruel de parentes em luta política 
exerceu influência decisiva sobre o espírito desse moço. Decidiu, porém, seu 
destino o ter sido ele admitido na companhia do homem admirável que percorria 
as ruas de Atenas, ensinando a seus concidadãos.” 

Este homem era Platão (428 - 348 a.C.), Filósofo grego. Seu mestre foi 
Sócrates (470 a 399 a.C.). 

Muitas vezes uma palavra, um livro, um encontro ocasional ou uma 
circunstância aparentemente sem importância, muda por completo o rumo da 
vida. 

 
Percorria Jesus 
 Andava 
 Procurava 
 Queria fazer a vontade de Deus 

 Interessado, em qualquer tempo 
 Preocupado com as almas 

perdidas... 
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 Cidades e povoados 
 Vilas 
 Favelas 
 Metrópoles 

 Cidades...  
Seja aonde for, onde Deus enviar 

 
Ensinando - Prioridade de Cristo
 Jesus antes de mais nada é chamado de Mestre (Rabi). 
 Veja João 3:2; Lucas 5:5; 8:24-25; 9:33,49; 17:13. 
 Rabi Ensina Avalia 
 Recupera Restaura 
 Educa Envia.  
Isto é, uma pessoa de ensino.  
 
Jesus quando chegava em um local, dirigia-se à sinagoga da cidade e 

ensinava. Começava seu ministério ensinando. 
Só depois, então, que curava, pregava, fazia outras maravilhas. 
Mas mesmo após curar e pregar, Jesus continuava ensinando. 
Confirme isto em Mt 4:23; 5:2; 7:29; 9:35; Mc 6:34; Lc 4:15; 5:3; Jo 7:14; 8:2. 
 
Primeiro prepara o terreno, ensinando. 

 Depois pregava: 
  O evangelho (as boas novas) 
  A palavra de Deus  que salva 
     que abençoa   
     que dá vitória sobre o pecado - Mateus 4:1-11. 
 Curava: 

- A restauração do corpo é uma necessidade humana 
- Jesus cura, liberta 
- Jesus cura a alma. 

 

Conclusão 
É este o exemplo que Jesus nos mostra: ENSINO é a chave da porta do 

Reino de Deus. 
Devemos imitar a Cristo, seguir a Cristo, Sempre! 
 

Portanto devemos 
1º Ensinar e Educar 
2º Curar, pregar e fazer milagres. 
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Tema 

Obediência à Palavra 

Título 
 Entregar o Seu Caminho ao Senhor. 

Texto 
 Salmo 37:4-5: Deleita-te também no 

Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu 
caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará.  
Introdução 

E aquela senhora reclamava de tudo. Não tinha tempo de ficar em casa ou 
parar para ver sua família. Ela dizia: A minha vida é um tormento. Eu não posso 
parar nem para ver como estou. Sempre vivo na pior, na maior dificuldade. 
Nunca tenho vitória durante o dia, mas somente derrota, uma após outra. 

Essa era a sua vida. Mas Deus fala nos fala ao contrário de tudo isto. 
 

1º Tópico 
Por que ela vivia murmurando? 
 Porque não tinha o Senhor 
 Porque não tinha aceitado Jesus 
 Blasfemava contra Deus. 

 
Tudo isso causava depressão, pois ela andava no mundo com o inimigo. Mas 

a partir do momento em que praticamos a Palavra descrita no Salmo 37:4, nossa 
vida muda totalmente. 

 

2º Tópico 
Será que todos os cristãos andam segundo a Palavra? 
Será que entregamos realmente o nosso caminho? 
 Muitos e muitos não 
 Muitos murmuram 
 Quantos pedem anos e anos e não recebem. 

 

3º Tópico: 
Será que todas as preocupações são mandadas por Deus? 
Ou será que somos nós que não andamos na Palavra? 
 Descansamos no Senhor 
 Entregamos o nosso caminho 
 Confiamos Nele. 
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Conclusão 
Como mudar? 
Apocalipse 3:20: Nós mudamos quando descansamos 
Quando nos entregamos. 

- E aí! 
 Ele tudo fará 
 Sua vida será abençoada 
 Sua vida será próspera 
 Sua vida será feliz. 

 
Se andarmos conforme Ele andou, na sua volta em glória O veremos face a 

face e subiremos com Ele. 
 
Apocalipse 21:7: Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu 

Deus, e ele será meu filho! 
 
Amém! 
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Missões - O Chamado 
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Tema 

Missões 

Título 
É uma Questão de Obediência 

Texto 
Marcos 16:15-18: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o 

evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem 
não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem: 
em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão em 
serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano 
algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. 

 

Introdução 
É a proclamação do Evangelho aos não convertidos, segundo a ordem de 

Cristo. 
Missionário = Enviado. 
 

1º Tópico 
É uma questão de obediência 

Marcos 16:15-18 
 

2º Tópico 
A Bíblia deve ser obedecida sem reservas 

João 10:35b 
II Timóteo 3:16-17 
II Pedro 1:20-21 

 
3 verdades a serem pregadas: I Coríntios 15:3,4 
1º - Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras 
2º - Foi sepultado segundo as escrituras 
3º - Ao 3º dia ressuscitou dos mortos segundo as escrituras. 

 

3º Tópico 
Todos que desconhecem a verdade são pagãos 

Romanos 1:18-21 
Romanos 2:14-15 
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O que Deus quer? 
Que seus filhos se comprometam em pregar a verdade.  

Atos 1:8 
 

Ser-me-eis testemunhas 
Jerusalém    Seu bairro 
Toda Judéia    Sua cidade 
Samaria    Outras cidades, outros Estados 
Até os confins da Terra   Outros Países 
 
O Espírito de Deus é um espírito missionário. 

Atos 2:5-11 
 
Judeus, multidão, nós, partos, medos, Elamitas. 

Atos 2:8-11 
 
Cada cristão deve estar preocupado com a evangelização. 

Mateus 28:19-20 
 

4º Tópico 
Missão - Finalidade de existência da igreja 

Deus é um Deus missionário. 
Efésios 4:11: E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros 

como evangelistas, e outros como pastores e mestres. 
Carisma, graça e dons. 

 
Tudo tem propósito 

Aperfeiçoamento dos santos -. Efésios 4:11. 
A natureza missionária é centrífuga: de dentro para fora. 
 

Conclusão 
Função da igreja em relação ao missionário é: 
 Orar 
 Contribuir 
 Amar 
 Socorrer 
 Compreender. 
 
O missionário é a igreja - Atos 14: 24-28. 
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Tema 

O Chamado Consciente 

Título 
A Quem Deus Chama? 

Mensagem cedida pelo Reverendo Marcos Lapa. 
 

Texto 
Efésios 4:7-12: Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a 

medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: Subindo ao alto, levou cativo o 
cativeiro, e deu dons aos homens.  

Ora, isto - ele subiu - que é, senão que também desceu às partes mais 
baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito 
acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.  

E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como 
evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o 
aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do 
corpo de Cristo; 

 

Introdução 
Consultemos o químico. Diz-nos ele, o homem de oitenta quilos compõe-se 

das seguintes substâncias: 
 Água ..........................  65 quilos 
 Nitrogênio ..................    1,5 quilos 
 Fósforo ...................... 250 gramas 
 Carbono .....................  11 quilos 
 Cálcio .........................    1 quilo 
 
O peso que falta para completar os oitenta quilos, corresponde a quantidades 

várias de sal, ferro, magnésio...  
Se nos fosse possível extrair do homem todo o material mencionado e o 

levássemos ao comércio, para venda, calcula-se que, mesmo com a 
desvalorização da moeda, o homem valeria materialmente, no máximo, uns cinco 
dólares (US$ 5,00). 

Quem o comprasse, teria cal suficiente para caiar seu galinheiro, potássio em 
quantidade apropriada para fazer um disparo de canhão, magnésio para uma 
dose comum, fósforo que chegasse para fabricar 2.000 palitos, ferro para forjar 
um prego, açúcar para encher um açucareiro e gordura para fabricar sete 
sabonetes. 

“Materialmente, é só isso que o homem vale”. 
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1º Tópico 
Vasos de Barro 
- Carregados de Excelência 
- Espírito interior 
- Autoridade Espiritual 
- Muitos são chamados, poucos escolhidos. 
 
Porque a Bíblia compara-nos a vasos de barro. 
Pessoas moldáveis, ensináveis. 
 

2º Tópico 
Por que você está aqui hoje? Romanos 12:6 
- Chamada Especial 
- Preparação Especial 
- Tarefa Especial 

 Diferentes profissões - Diferentes meios de agir. 
 Ninguém que lança mão do arado e olha para trás, é apto ao Reino de 

Deus. 
 

3º Tópico 
Chamados - Romanos 10:14-17. 
a) Moisés  - Êxodo 3:10-14 
b) Gideão  - Juízes 6:12-14 
c) Isaías  - Isaías 6:1,7-9 
d) Davi  - I Samuel 26:3,7-9 
e) Abraão  - Gênesis 12:1-2 
f) Jonas  - Jonas 1:2 
g) Jeremias  - Jeremias 1:4-10 
h) Paulo  - Atos 26:14-18 / Romanos 1:1 
 
 Quando Deus chama, há propósito no chamado 
 Todo chamado é específico. 
I Samuel 2:35: A expectativa de Deus com relação ao homem chamado. 
 

4º Tópico 
Comentários Gerais 
 Decisões que não são feitas com base nos objetivos pessoais são 

desperdício de energia - atividade sem produtividade. 
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 O único modo de uma pessoa tomar decisões consistentes para sua vida é 
saber claramente quais seus objetivos para a vida. 

Ex. Objetivos de Paulo - proclamar Cristo, advertir a todos que encontrasse, 
ensinar a todos que pudesse, trazer todo homem a sua completa maturidade em 
Cristo. 

 A vocação deve gerar satisfação. 

 A existência do chamado gera responsabilidade. 

 Você não deve nem pode enterrar seus talentos. 

 Os que recebem o chamado não podem negligenciar o compromisso após 

sua vocação. Êxodo 34. 

 Ministério não é peso, é benção, é privilégio. 

 O chamado de Deus vem sempre para os ativos e nunca para os ociosos. 

 Fins espirituais só podem ser atingidos por homens espirituais que 

empregam métodos espirituais. 
 

5º Tópico 
A diferença de pontos de vista com relação à qualidade e talentos 

Os Fariseus olharam para Pedro e viram: 
- Um pobre pecador 
- Um iletrado 
- Um insignificante 
- Um indigno de uma segunda olhada. 

 
Jesus olhou para Pedro e viu: 
- Um santo 
- Um pregador 
- Um profeta 
- Líder de um grupo de homens que viraram o mundo de perna para o ar. 

 

6º Tópico 
Promessas aos Chamados: (Dons irretratáveis Romanos 11:29) 

- Isaías 41:10 
- Juízes 6:12-14 
- Jeremias 1:8 
- Êxodo 3:12 
- Josué 1:9 
- Isaías 48:17 
- Romanos 8:28 



Esboços Bíblicos       87 

 

7º Tópico 
Várias maneiras de sentir o chamado de Deus 

- O homem falando. 
- A palavra de Deus. 
- Estudo sobre a necessidade dos povos e trabalho missionário. 
- Experiências pessoais com Deus. 
- A razão - II Coríntios 5:14-15. 
- O desejo do coração entregue a Jesus Cristo - Salmo 37:4. 
- Não resistir - Salmo 127:2. 

 

8º Tópico 
O chamado pode ser provado 

a) Deve sentir uma forte convicção da necessidade de pregar o evangelho - Ai de 
mim se não pregar o evangelho. 

b) Deve sentir uma Paz profunda que Deus quer usar sua vida para realizar a obra 
dEle. 

c) Deve ser paciente, esperando às vezes por anos, enfrentando barreiras, 
circunstâncias... (Obediência e fé). 

d) Deve ser disposto a pagar qualquer preço (por Jesus tudo vale a pena). 
e) Deve reconhecer que está entrando em uma vida de sacrifício. João 17:5,25; 

Mateus 26:67-68. 
 

Conclusão 
Juízes 6 
Deus escolheu a Gideão e o enviou. E a você? João 15:16. 
 
Depois de atender ao chamado. Gideão se dispôs a fazer a vontade de Deus. 

Deus o revestiu com força e capacidade que não tinha. O Espírito Santo o 
revestiu. 

 
(Destacar a importância do Espírito Santo para realizarmos a obra de Deus). 
 
Resumindo então, o sucesso de Gideão: 
Ele foi chamado por Deus, não por homens fez a vontade de Deus, não dos 

que o cercavam. 
 
Apesar das atividades seculares, deu o tempo que Deus queria dele para 

fazer a obra, ou seja, deu prioridade a Deus. 
 
Reconheceu sua importância diante da missão e creu que Deus seria com 

ele. Foi sensível ao Espírito Santo. 
 

Por que você está aqui? Deus te chamou? 
Você está disposto a fazer a sua vontade? 
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Apesar do seu trabalho secular está disposto a dar tempo a Deus? 
 

Só há uma razão para estarmos aqui  
Fazer a vontade de Deus. E servimos a Deus. Não importa o preço. O que 

outros vão dizer, a nota que você tira, os problemas aqui dentro ou fora daqui. 
 
Deus está contigo e tão somente a Ele que você serve. Faça a sua parte. 

Reconheça quão pequeno é e deixe-O crescer em ti! 
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Salvação 
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Tema 

Honestidade 

Título 
Você é Honesto?  

Texto 
Malaquias 3:8: Roubará o homem a Deus? 

Todavia vós me roubais e dizes: em que te roubamos? 
 

Introdução 
Quem compra tem direitos, quem vende tem obrigações. 
Quem compra quer mercadoria completa. 
Quem vende tem que entregar toda a mercadoria. 
Isto faz parte da honestidade, e é sobre honestidade que irei pregar nesta 

noite. 
 

1o Tópico 
Não vamos falar sobre dízimos. 
Deus fala ao profeta, e este pergunta: 

- Roubará o homem a Deus? 
- É possível o homem roubar a Deus? 

 
No mundo: Qual a punição para alguém que rouba? 
- Código penal: cadeia, detenção. 
 
 Alguém que rouba é digno de confiança? 
 
Exemplo de Acã  
Josué 7:20: Verdadeiramente pequei contra o Senhor. 
 
- A desonestidade de Acã trouxe derrota sobre o povo. 
- Josué perde a guerra. 
- A desonestidade de Acã trouxe derrota sobre sua família. 
 
Josué 7:24b: Tomaram a Acã, a prata, a capa, seus filhos, suas filhas, 

seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, a tenda, todos os pertences. 
Josué 7:25b: Apedrejou-os, e após apedrejá-los, queimou-os. 
 
A desonestidade provoca derrota e destruição. 
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2o Tópico 
Roubará o homem a Deus? - Pergunta o profeta. 
Todavia vós me roubais. - Responde Deus 
 
- Enquanto o profeta pergunta, Deus o interrompe e responde “Vós me 

roubais.” 
 
- Deus é mentiroso? Números 23:19  
 
- Teria Deus, interesse em levantar falso testemunho? A natureza de Deus é 

composta por: 
zelo 
santidade 
verdade 

amor 
perfeição 
onisciência 

onipresença 
justiça ... 

 
Então o que levaria Deus a afirmar: “- Vós me roubais.” 
Com certeza não foi: leviandade, desonestidade, chantagem, desamor.  
 
 

3o Tópico 
Roubará o homem a Deus? - Pergunta o profeta. 
Todavia vós me roubais. - Responde Deus 
 
Por que é fato que Deus é roubado? 

- Finge-se de desentendido: “- Em que te roubamos?” 
- Deus, nós estamos sendo desonestos? 
- Judas pergunta: “- Porventura, sou eu mestre?” 
- Deus, tenho te servido, sou até dizimista. 
- Não é isso. 
- No que o homem pode roubar a Deus? 

 

Conclusão 
- No que o homem pode roubar a Deus? 
- No direito de Deus ser Deus na sua vida. 
- No direito de Deus ter você por completo. 

 
Fostes comprado por preço alto: 

- Homem decaído 
- Foi restaurado, comprado 
- Não entregou por completo 
- Alguns entregaram da boca para fora. 
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Tema 

Honestidade 

Título 
Outros roubam Deus no direito de Deus 
salvar eles próprios 

Texto 
I Coríntios 6:20: Porque fostes comprados por preço; glorificai pois a 

Deus no vosso corpo. 
 

Introdução 
Amados irmãos, quando achamos que sabemos tudo, é porque ainda nos 

falta sabedoria. Hoje, assim como você pode aprender que as coisas pequenas e 
sem importância para nós, também tem seu valor, valor este visto pelo seu preço 
por sua redenção. 

 

1o Tópico 
- Qual o seu valor?  
- Sou amado - Deus demonstra que tenho valor, pois deu seu filho, seu único 

Filho por amor de mim e de meus pecados - João 3:16. 
- Por que és tão valorizado assim, por Deus? 
- Por que foste comprado por bom preço? 
- Porque deves glorificar a Deus com teu corpo e com teu espírito, os quais, 

pertencem a Ele criador - I Coríntios 6:20. 
- E que bom preço é este? 
 
- Eu vos digo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro. 
- Foste resgatado da sua má vivência, herdada de seus pais, com precioso 

sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado - I Pedro 
1:18-19. 

- Creio fielmente que é de um bom preço. 
 

2o Tópico 
- Deus nos mostra o valor incontestável que temos, mas e você?  
- A palavra nos fala que o homem não conhece o valor, valor este que não se 

encontra aqui na Terra dos viventes - João 28:13. 
- O homem costuma se valorizar pelo seu status. 
- Pelo que come e o que bebe. 
- Pela roupa que veste. 
- A vida é muito mais importante. 
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- E o seu corpo, muito mais do que você veste - Mateus 6:25. 
- Deus nos adverte para que não ajuntemos tesouros na Terra e sim no céu, 

onde a traça e a ferrugem não consomem, nem o ladrão rouba - Mateus 6:20. 
 

Exemplo  
- Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em 

celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que 
elas? Mateus 6:26. 

 

3o Tópico 
- Tens feito algo para que tu mesmo te valorizes? 
- Em Mateus, Deus esclarece-nos pela sua Palavra, para que eu não tema: 

vales mais do que muitos pássaros - Mateus 19:31. 
- Deus, em sua sabedoria levantou muitos homens simples para a vitória 

sobre reinos e povos. 
- Neemias foi um deles. 
- Um simples cordeiro. 
- Chorou, orou e jejuou por seu povo, perante Deus pelas assolações 

sofridas. 
- Foi guardado e honrado pelo Senhor dos exércitos. 
- Foi levado a Jerusalém para edificar os muros, tapando as brechas que ali 

havia e teve seu próprio valor assegurado perante ao Senhor. 
- Porque intercedeu e trabalhou pelos seus 
 

Conclusão 
- Com isso irmão, quero que você encontre teu lugar aqui na casa do Pai. 
- Não ocupes apenas um banco, Deus tem te capacitado com tudo até aqui. 
- Você tem o teu valor, experimente dar o primeiro passo. 
- Deus quer que tu te coloques nas brechas, completando o muro. 
- Seja você também uma vírgula como esta, que bem colocada pode fazer 

uma grande diferença. 
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Tema 

Honestidade 

Título 
Outros roubam Deus no direito de Deus 
salvar seus inimigos 

Texto 
Isaías 37:6 Isaías lhes disse: Dizeis isto ao vosso senhor: Assim diz o 

Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os 
servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. 

 

Introdução 
Como o mundo vê Deus? 
Ser supremo, poderoso, porém insensível, incapaz, Deus desinteressado, não 

se preocupa com as coisas fúteis, criou o mundo, criou leis e agora as coisas vão 
por si próprias. 

 
Como o cristão vê Deus?  
Como Deus poderoso, infinitamente santo, digno de honra, grande em 

misericórdia, justo, santo, interessado em resolver pequenos problemas na vida 
de um cristão. 

Como alguns crentes vêem Deus? 
Ser poderoso, mas não quer resolver seus problemas, ou seja, tudo acontece 

segundo a Bíblia, mas nada se realiza na minha vida. Deus tudo pode, mas meu 
problema não há solução. 

 
E você, qual é a visão que você tem do mundo? 
 

1o Tópico 
Qual era a visão que o rei da Assíria tinha de Deus? E do servo de 

Deus? 
Isaías 36:5-7 
5 Bem posso eu dizer: Teu conselho e poder para a guerra são apenas 

vãs palavras. Em quem pois agora confias, visto que contra mim te 
rebelas? 

6 Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada que, se 
alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão, e a furará; assim é Faraó, rei 
do Egito, para com todos os que nele confiam. 

 

 



Esboços Bíblicos para Grandes Pregadores      95 

7 Mas se me disseres: No Senhor, nosso Deus, confiamos; porventura 
não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a 
Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis? 

 
v. 5 - Na visão do rei, o Exército de Ezequias era fraco e impotente, incapaz - 

Isaías 36:5. 
v. 6 - Não podia aliar-se ao fraco exército do Egito, muito menos confiar em 

Faraó. 
v. 7 - Escarneceu quando ouviu que confiavam em Deus, ou seja, como Ele 

vai te livrar, nosso exército é muito grande e poderoso. 
 
A visão que Senaqueribe tinha de Ezequias, era que: 

a - Exército inferior ao seu. 
b - Sem condições de conseguir aliado. 
c - Deus impotente. 

Se via aprovado por Deus para assolar Ezequias. 
 

2o Tópico 
A visão de Ezequiel acerca de Deus 
Ezequias busca Deus como única solução: 
Isaías 37:17-20 
v. 17 - Deus me ouve. Sempre que você precisar, Deus quer te ouvir. 
- Me desafiaram. Ouve as palavras de Senaqueribe. 
- Deus te afronta. 
v. 18 - Ezequias reconhece que a situação está difícil. 
Senhor assolaram todos os países e suas terras. 
v. 19 - Destruíram seus deuses, claro, não eram de verdade, eram vã 

idolatria. 
v. 20 - Ezequias pede misericórdia, livramento. 
 
Para que haja testemunho “Que só Tu és Senhor.” 
 
A posição de Deus acerca de si próprio através do profeta Isaías 
Isaías 37:21-23 
v. 21 - Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste 

acerca do rei da Assíria, Senaqueribe. 
v. 22 - Zombam de ti, desprezam. 
v. 23 - Porém zombaram de Deus. 
 
Primeiro Deus havia falado: Não temas. Agora reafirma  
Isaías 37:33-35 
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v. 33 - Não entrará nesta cidade e nem lançará nela flecha alguma, 
nem virá perante ela com escudo, nem há de levantar trincheiras contra 
ela,... 

v. 34 - Por onde vier, voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o 
Senhor. 

v. 35 - Eu defenderei esta cidade. 
 

 
Acredite, confie nas promessas de Deus, na Vitória de Deus 
Isaías 37:36-38 
v. 36 - Anjo feriu 185 mil homens 
v. 37 - Senaqueribe volta e fica em Nínive 
v. 38 - Foi assassinado, cumpriu-se cap. 37 v.7 
 

Conclusão 
Deixa Deus ser Deus. 
 
Senhor de sua vida. 
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Tema 

Fé 

Título 
Fé e as Obras 

Texto 
Hebreus 11:6a: Ora, sem Fé é impossível agradar a 

Deus. 
 
Introdução 
Um lavrador, cristão convicto, foi convidado para uma festa na cidade, ficou 

impressionado com os enfeites e a quantidade de alimentos disponíveis. 
Ao se servir, ergueu as mãos e agradeceu a Deus pelo alimento. 
Um casal na sua frente, com ar de deboche, disse-lhe:  
- Na roça ainda se faz isso na hora da refeição. 
- Nem todos, retrucou.  
O lavrador disse: - Ter um coração agradecido é expressar esta gratidão e 

sobretudo, uma atitude de fé. 
 
Fé  

Pouca fé - Intranqüilidade 
Muita fé - Merecedor 
Grande fé - Cheio. 

 
Não se agrada a Deus sem correr riscos. 
Nós só seremos grandes perante Deus quando tivermos disposição de correr 

grandes riscos por Deus. 
 
O objeto do risco que assumimos determina o nome do risco que tomamos.  

1. Quando o objeto do risco que corremos são cavalos, damos-lhe o nome de jogo. 
2. Quando o objeto de nosso risco é o mercado de ações, chamamos de negócio. 
3. Quando o objeto de nosso risco é Deus, chamamos Fé. 

Arriscar e ter fé são sinônimos 
 

Conclusão 
Irmãos, como está a sua fé? 
 
Gálatas 3:26: Porque todos sois filhos de Deus pela fé e em Cristo 

Jesus. 
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Tema 

Salvação 

Título 
Desperta, Tu que Dormes 

Texto 
Efésios 5:14: Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te 

dentre os mortos, e Cristo te iluminará. 
Bíblia Viva: É por isto que Deus diz nas escrituras: Desperte, 

dorminhoco, e levante dentre os mortos, e Cristo iluminará você. 
 

Introdução 
Você é Salvo? 
Mateus 5:5: Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra.  
 
Não diz nada dos exaltados e temperamentais. 
Você é salvo? 
 
Mateus 5:29: Se o teu olho direito faz tropeçar, arranca-o e lança-o de 

ti. Pois é melhor que se perca um de teus membros do que sejas lançado 
todo teu corpo no lago do inferno. 

 
Não adianta enganar. 
Você é salvo? Tem certeza? 
 
Mateus 7:17: Assim toda árvore boa produz bons frutos; porém a 

árvore má produz frutos maus. 
 
Você é salvo? 
Seja honesto. Você é crente ou está crente? 
 
Marcos 3:34b-35: Eis aqui minha mãe e meus irmãos! Pois todo que 

fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. 
 

Como Deus Age 
Certo juiz deparou-se com um réu que fora seu melhor amigo na mocidade. O 

réu achou: Estou livre pois meu amigo me julgas  
Porém a sentença foi cruel aos olhos do réu. Porém, mais foi justa. 
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Terminada a audiência, o réu foi levado para sala ao lado onde o juiz o 
aguardava sorridente. 

- Sei o que está pensando, mas como juiz tinha que puni-lo, e como amigo 
tenho que ajudá-lo: Toma o dinheiro e pague a multa. 

Assim funciona com Deus: A justiça divina exige punição, mas o amor divino 
manifesta-se no sangue de Cristo que purifica todo pecado. 

 
I João 1:9: Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para 

nos purificar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 
 
Daniel 9:9a: Ao Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia... 
 
Muitas vezes o termo desperta é utilizado na Bíblia 

 Dispõe 
 Levanta-te 
 Acorda 
 Fique de pé 
 

São termos que somente uma pessoa que quer ajudar fala. São termos de 
aviso, alerta, interesse. 

Se não houvesse um interesse pelos jovens desta cidade, Deus certamente 
não estaria falando convosco nesta manhã: - Desperta! Desperta! Desperta! 

 
Fale para a pessoa do seu lado 
Algumas pessoas que Cristo despertou 

- Filho de viúva de Naim. 
 
Lucas 7:12-15. 

v. 12 - Não foi o defunto que viu Jesus, mas Jesus que viu o defunto 
- Chegando na porta. - O defunto era carregado. 
Quem sabe há entre nós defuntos que o Espírito Santo carregou até aqui para 

passar pelo processo de restauração. 
 

v. 13 - Jesus viu e se compadeceu 
Diante de um quadro de morte Jesus sempre se portou com choro e 

compaixão. 
 

v. 14 - Tocou o caixão 
Moço a ti te digo: Levanta-te. 
 
Se você está num quadro de morte espiritual não há voz que te desperte, a 

não ser a voz de Cristo. 
 Receba a restauração 
 Receba a vida 
 Receba a paz 
 Receba o toque do teu Deus 
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v. 15 - O que estivera morto - não está mais morto, está vivo agora 

Sentou-se - 1º estágio de quem levantando está. 
Começou a falar -  O vivo fala  
   O vivo glorifica 
                              O vivo grita 
                              O vivo se alegra 
                              O vivo se bendiz 
 
Jesus 
Entregou-o a sua mãe. 
Devolveu à sua igreja. 
Vivo, jubiloso, alegre, com esperança, com fé, com vida. 

 
Outro personagem que Jesus despertou foi Lázaro. 
Primeiro a Bíblia define dois estágios: 

Morte - não há mais solução - 2ª morte apocalipse 
Sono - Estágio de espera dos salvos. 

 
Lázaro estava doente 

A sonolência 
O estado de inércia são estágios de quem está decaindo 
Assim como a doença antecede a morte física. 
 

João 11:1: Lázaro enfermo - narrativa 
 

v. 3 - Está enfermo aquele que tu amas - Recado que responsabiliza 
Jesus aquele que tu ama   

 Está caído 
 Está triste 
 Está doente 
 
v. 11 - Lázaro, o nosso amigo dorme mas vou despertá-lo do sono 

O nosso amigo  
- Jesus dividiu a responsabilidade 
- Sou eu tutor de meu irmão? Gênesis 4:9 Caim 

 
Amizade e amor são compromissos firmados com a aprovação de Deus. 
 

v. 14 - Lázaro morreu - Disse claramente 
Será que Jesus já fez esta afirmação a seu respeito? 
Está morto, não me busca, chamo e não responde. 
 

v. 21 - Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido 
 - Se tu estás atrasado 
 - Não veio na hora 
 - Tudo isso podia ser evitado 
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 - Jesus sendo responsabilizado 
 

Introspectiva  
Você é salvo? 
Qual o teu estado espiritual? 
Qual a sua condição diante de Deus? 
Caído, de pé... É assim que Deus me quer? 
 
v. 35 - Jesus chorou    

 O clima de morte 
 Dormência 
 Inércia comove Cristo 

v. 43 - Lázaro, vem para fora! 
 Sai para fora desta vida 
 Pule fora disto 
 Sai fora deste comportamento 
 

Conclusão 
A salvação é subdividida em três aspectos 

1. Justificação - Termo de fórum, tribunal 
Quando uma falta (erro) é justificada, a pessoa justificada torna-se justa. O 

mesmo não podemos falar sobre sua regeneração. 
 

2. Regeneração - A alma que pecar morrerá 
- O sujo torna-se limpo 
- O feio torna-se bonito 
- O ruim torna-se bom. 
 

3. Santificação - O estado necessário para chegar-se a Deus 
(Santidade) 

Quanto custa a salvação? 
 De graça? errado - Cristo pagou o preço (não foi de graça). 
 Pela graça - Favor merecido. Você tem que merecer. 
 

Olhe à sua volta - O maior problema qual é? Tédio? 
Se você tem certeza da salvação, tédio não é problema. Aliás, os problemas 

são meras escadas para seu crescimento. 
Se você não tem certeza da salvação, venha até aqui na frente... 
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Tema 

 O Pai Nosso Vívido 

Título 
 Como Estás? 

Texto 
Mateus 6:9-13: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu 

nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como 
no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje; E perdoa-nos as nossas 
dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos 
deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder 
e a glória para sempre. 

 

Introdução 
Esta semana uma irmã chegou e fez a seguinte pergunta: 
- Poderia dar-me um teste para eu saber a quantas anda meu cristianismo? 
- O teste de um bom cristão? Quando sua vida inteira cabe dentro do Pai 

Nosso! 
A irmã afastou-se, sacudindo a cabeça como quem não entendeu... Duas 

horas mais tarde, ela telefonou: 
- Sabe, irmã... rodei espetacularmente naquele teste. Minha vida não cabe 

ainda dentro do Pai Nosso. Custo a perdoar quando me ofendem e 
marginalizam. Vivo tentando trazer a vontade do Pai para as caixas de fósforo 
das minhas vontadezinhas egoístas. Oro diariamente “venha a nós o vosso 
reino”, mas não cumpro, porque penso demais na construção do meu reino, do 
meu sucesso, dos meus programas. Definitivamente, rodei no teste... 

Aquele telefonema sacudiu minhas estruturas. Revisei meu presente, meu 
passado, minhas atitudes, gestos e pensamentos. Meus diálogos, meu convívio 
com a minha família e meus irmãos. Terminei de joelho em meu quarto, batendo 
no peito, pedindo perdão. 

Senhor, minha irmã me acordou. Dei-lhe um teste e este veio de ricochete, 
atingindo-me em cheio também. Vivo empilhando orações de mentirinha. Recito 
com os lábios e desminto na prática. Perdoa minhas incoerências. Com tua graça 
Senhor quero partir para outra, orando e vivendo meu Pai Nosso de cada dia. 

Ao cair da tarde, quem telefonou para a irmã fui eu: 
- Olha, eu fiz o teste irmã. E se isto é consolo, escuta, rodei também. Senti um 

ligeiro rumor de surpresa, do outro lado do fio. Meio séria, meio brincando, falou. 
- Obrigada pela boa notícia. Porque assim somos duas pessoas necessitando 

de conversão! 
Conversão. Palavra pequena, mas tão grande em seu significado e 

profundidade. 
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E, você amado irmão. Como estás? 
 

Conclusão 
Como estás? 

Por onde passas emana perdão ou absorve desavenças? 
 
Tens julgado teu irmão, sem antes olhar como anda o teu coração? 

 
Reconcilia-te com Cristo hoje, querido irmão! 
 
E que Deus te guarde e proteja. 
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Aprendendo com a Palavra 
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Tema 

Edificar com perfeição 

Título 
 Comece a andar! 

Texto 
 Isaías 65:10a: Sarom servirá de campo de pasto de ovelhas... 
 

Introdução 
Chegando o fim do ano, dois homens ansiosos para gozar suas merecidas 

férias, aguardavam o último minuto. 
O último minuto para o que eles esperaram um ano inteiro: Férias! 
Olhos fixos no relógio e fim de expediente. 
Um deles sai às pressas, esbarrando em pessoas. Entra em seu carro, e 

correndo pega sua família e suas malas, e rapidamente se dirige para a praia. 
O outro também estava ansioso, mas este foi com calma e ainda ficou dois 

dias fazendo os preparativos para a viajem (o carro, as malas...). 
Após tudo estar preparado ele partiu. Carro cheio: motivo de risadas de outros 

viajantes. 
Este (o paciente) quando chegou à praia, só teve alegrias, e tudo ocorreu 

como havia planejado. 
Mas o apressado ficou um dia e meio consertando o motor do seu carro que 

quebrou na estrada, pois ele não tinha feito nenhuma revisão. Quando finalmente 
chegou à praia, ele abriu suas malas, e descobriu que só trouxe as roupas de 
inverno. Como se não bastasse, na recontagem dos filhos ele ficou sabendo que 
esqueceu um em casa.  

Indignado consigo mesmo ele volta para casa frustrado. 
Já o paciente, no final de suas férias, diz:  
- Foram as melhores férias de minha vida! Ainda melhores que as do ano 

passado. 
 
Transição: Faça uma pergunta para você mesmo:  

- Qual desses dois homens você gostaria de ser? 
 
Assim são os ministérios de muitos cristãos! 
Alguns se apressam e se frustram. 
Outros são pacientes e fazem tudo com perfeição. 
 

1º Tópico 
Qual é o Objetivo de Nossos Ministérios? 
O Senhor tem preparado um ministério espetacular para cada um de nós. 
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Um ministério muito além de nossa fé ou imaginação. 
...àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo 

quanto pedimos ou pensamos... Efésios 3:20 
 
O Senhor dá-nos a direção de um objetivo que Ele quer que alcancemos. 
 
Este objetivo define-se conforme andamos em direção a Ele. 
Ex: Como os magos que vieram do Oriente à Jerusalém, seguindo a estrela 

do Oriente - Mateus 2:1-2. 
 

Vamos nos lembrar de Jonas? 
Quando Jonas, lá nas entranhas do peixe, resolveu obedecer a Deus e foi 

vomitado na praia, a sua direção, dada por Deus, era Nínive - Jonas 2:1; 3:2. 
 
Mas até chegar à Nínive, existia uma longa distância a percorrer. 
 
Antes de começar sua viagem ele teve que se limpar. 
Ele tinha acabado de ser vomitado de um estômago de um peixe. 
 

- Nós somos limpos pela Palavra de Deus: 
 
Disse Jesus: 
- Vós já estais limpos, pela Palavra que vos tenho falado - João 15:3. 
Devemos purificar-nos pela Palavra de Deus.  
 
Depois ele teve que se preparar para sua viagem. 
Seguir uma rota definida e planejada. 
Fortalecer-se, para não cair na tentação; 

- Na tentação de novamente voltar para Jope. Na tentação de novamente se deixar 
levar pela beleza de Jope. 

- Na tentação de se acomodar novamente, e voltar para Gate-Hefer, a sua cidade 
natal, que era próxima à sua provável rota. 

 
Nós devemos traçar nossa rota, preparar-nos, fortalecer-nos para não cair 

nos mesmos erros. 
I Coríntios 9:26: Assim corro também eu, não sem meta; assim luto, 

não como desferindo golpes no ar. 
 
E o início da provável rota de Jonas até Nínive, foi na planície de Sarom, que 

fica ao norte de Jope, entre as montanhas de Efraim e o mar Mediterrâneo. 
 
A planície de Sarom tinha mais de 800 km de extensão. 
Creio que Jonas levou um longo tempo para fazer este trajeto. 
Mas tudo começou com o 1º passo. O primeiro passo em direção ao ponto 

culminante do seu ministério. 
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O 1º passo para nós é a 1ª obra que Deus coloca em nossas mãos. 
  
E mesmo parecendo impossível de se alcançar, pela fé, precisamos dar o 1º 

passo. O 1º passo de nosso ministério é Sarom. 
  

2º Tópico 
Sarom fez parte do ministério de Jonas. Ainda que pouco, a Palavra de Deus 

foi pregada. Obs.: Jonas era um profeta querendo ou não - Jonas 1:16. 
 
Será que Jonas edificou com perfeição ali? 
 Quando o apóstolo Pedro passou pelo mesmo lugar, aproximadamente 800 

anos depois, ele edificou sobre um fundamento lançado por Jonas, e talvez por 
vários outros obreiros que passaram por ali - Atos 9:34-35. 

 
Nós como obreiros devemos ter consciência de que o que edificamos, 

edificamos sobre o firme fundamento que é Cristo, e que outros virão após nós. 
 
Devemos fazer a obra com perfeição, certos de que nós vamos embora, 

seguindo nossa trajetória. Todavia a obra permanecerá. 
 
Nós não somos a obra. Nós apenas construímos e seguimos nossos 

ministérios. 
I Coríntios 3.10: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o 

fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém 
cada um veja como edifica. 

 

3º Tópico 
Quando o Senhor entrega em nossas mãos, uma obra para ser feita, o nosso 

dever é de fazer bem-feito: 
De todo nosso coração, de toda nossa alma e entendimento. Mateus 22:3 
Para que ao concluirmos nossos ministérios, tenhamos alegria! 
Alegria no que fizemos para honra e glória de Deus! 

 
É uma honra poder dizer:  

- O que eu faço, faço em nome de Jesus. 
 
Colossenses 3:17: E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, 

fazei-o em nome do Senhor Jesus, ...  
 
É uma honra poder ministrar 
Ministrar significa servir. Servir na obra de Deus. 
Zacarias exercia seu ministério diante de Deus, e coube-lhe por sorte, entrar no 

santuário do Senhor para queimar incenso - Lucas 1:9 
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O privilégio de queimar incenso só era concedido ao sacerdote uma vez na 
vida. 

Imaginem o quanto aquela ocasião era importante para Zacarias. 
Talvez ele tenha esperado por aquilo toda a sua vida ministerial. 
E ele tinha que fazer com perfeição, pois ele só tinha uma chance! 
Ao passarmos por Sarom façamos bem-feito, com perfeição. 

 
Pois quando chegarmos ao ponto culminante de nosso ministério, vamos 

olhar para o que fizemos, e vamos ver o quê? 
 
Tenha amor pelo seu ministério! 
 

Conclusão 
 Pense grande! 
O Senhor tem uma obra tremenda em nossas vidas. 
...obra tal que não crereis se alguém vo-la contar. Atos 13:41 
   
Comece a andar! 
Olhe para o chão aonde você está pisando! 
Olhe para as paredes a sua volta! 
Agora olhe para o seu irmão e diga para ele: Esta é Sarom! 

Esta é Sarom! A sua Igreja, a sua casa... 
Aqui é Sarom! é Sarom!  
Sarom começa aqui! Aqui começa o seu ministério.  
Comece a andar! 

 
O nosso objetivo pode ainda não estar completamente definido, mas ele vai 

se definir conforme andarmos em direção a ele. 
 
Essa é a direção! 
Comece a andar! 
 
Edifiquemos com perfeição, e que as nossas obras glorifiquem ao Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 
A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós - 

II Tessalonicenses 10:12a. 
 
Que assim seja em nossas vidas, em nossos ministérios! Amém! 
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Tema 

Confiança 

Título 
 Só Deus é digno de total confiança 

Texto 
Salmo 125:1: Os que confiam no Senhor são 

como o Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. 
 

Introdução 
Um certo cientista descobre uma fórmula capaz de revolucionar o mundo, 

mas adoece e fica a beira da morte. Sendo assim, não pode apresentá-la ao 
mundo. O cientista pede ajuda a um amigo quando este vem visitá-lo: 

- Guarde esta fórmula consigo até que eu fique bom. Ela é muito importante 
para mim. 

Passado um mês, ele se recupera e vai procurar este amigo. Mas para sua 
surpresa, o amigo já apresentara a fórmula ao mundo, e em seu próprio nome. 

O amigo do cientista havia traído sua confiança. E é sobre confiança que eu 
irei falar hoje. 

 

1º Tópico 
O que é confiança? 
É um ato de amor, pois se você amar você vai confiar, entregar, dar o que 

você tem. 
Deus confiou no homem dando a ele duas coisas: 

1º O jardim do Éden  
 Gênesis 1:29: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se 

acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que 
dê semente, isso vos será para mantimento. 

 
2º O seu único filho 

 João 3:16: 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. 

 

2º Tópico 
Em quem devemos confiar? 

Nos homens? Talvez 
Só que temos consciência de que o homem é falho. Então é melhor não 

confiar totalmente nele.  
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Jeremias 17:5: Assim diz o Senhor: Maldito o varão que confia no 
homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor! 

 
Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem. Deus diz que 

não devemos confiar totalmente nos homens. 
 

Em Deus? Com certeza 
Jeremias 17:7: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja 

esperança é Senhor Deus. 
 

Esta é uma promessa, porque Deus é perfeito, e é nele que devemos confiar 
totalmente. 

 

3º Tópico 
Como demonstrar confiança em Deus? 

Entregando nossos problemas, nossas dificuldades, nossas vidas a 
Deus 

Salmo 37:5: Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. 
Com toda certeza ele vai ouvir e honrar a tua oração. 

 
Pedir, mas Esperar no Senhor e não sair por aí fazendo do seu modo 

Salmo 37:9b: Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. 
Deus é fiel - I Coríntios 1:9a - Fiel é Deus.  

 

Conclusão 
Em que devemos confiar totalmente? 
Somente em Deus! 
 
Como devemos confiar? 
Totalmente. Esperando no Senhor em oração e com fé. Daniel não se 

desesperou na cova dos leões, mas ele confiou no Senhor, orando com fé e 
confiando que Deus o livraria. 

E o livrou. 
Se você confiar totalmente em Deus, ele te livrará de toda dificuldade. 
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Tema 

Espera em Deus 
Pastor Leandro (IEQ Toledo), na 

convenção Estadual em maio/1996. 

Título 
Ninguém cuidou da minha alma... 

Texto 
Salmo 142:1-7: Com a minha voz clamo ao Senhor; com a minha voz 

ao Senhor suplico. 
Derramo perante ele a minha queixa; diante dele exponho a minha 

tribulação.  
Quando dentro de mim esmorece o meu espírito, então tu conheces a 

minha vereda; no caminho em que eu ando ocultaram-me um laço.  
Olha para a minha mão direita, e vê, pois não há quem me conheça; 

refúgio me faltou; ninguém se interessa por mim.  
A ti, ó Senhor, clamei; eu disse: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão 

na terra dos viventes.  
Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido; livra-me dos meus 

perseguidores, porque são mais fortes do que eu.  
Tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome; os justos me 

rodearão, pois me farás muito bem. 
 

Introdução 
Quantas vezes clamei, pedi, chorei, telefonei, precisei desabafar com alguém 

de confiança e não encontrei ninguém. 
 

1º Tópico 
 O Exemplo de Davi - I Samuel 24:1-7 

 Local En-Gedi (fonte das cabras), região de montanhas e cavernas 
 Exército de Saul: 3000 soldados escolhidos 
 Homens de Davi: 600 esfarrapados, inexperientes 
 Possibilidades de vitória de Saul: todas 
 Possibilidades de vitória de Davi: nenhuma 
 Atitude de Saul: confiar em si mesmo e no seu exército 
 Atitude de Davi: confiar em Deus e no seu poder 
 Resultado final: vitória de Davi e seus homens. 
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2º Tópico 
 O Exemplo de Jesus Mateus 26:36-46 

 Local: Getsêmani (Prensa de Azeite) 
 Discípulos de Jesus: 11 (Judas afastou-se do grupo após a ceia) 
 Discípulos prontos para orar e vigiar: ninguém 
 Atitude de Jesus: orar ao Pai pedindo ajuda 
 Resposta de Deus: enviou um anjo para confortá-lo 
 Resultado final: Jesus suportou o sofrimento e venceu. 

 

3º Tópico 
 O Exemplo de Muitos Líderes 

1. Suas agendas ocupadas. Não tem tempo para Deus 
2. Tornam-se pessoas tristes, isolados, desconfiam de tudo 
3. Tentam manter a aparência de que tudo está bem, e é mentira 
4. Escondem doenças e pecados, esquecem a família e amigos 
5. Perdem a fé e são facilmente derrotados pelo inimigo 
6. A alma está cansada e doente, e precisa de cura interior. 

 

Conclusão 
 Como Vai a Sua Alma? 

1. Siga o exemplo de Davi e de Jesus: ore mais - Marcos 1:35 
2. Peça perdão, confessando suas culpas sinceramente - I João 1:9 
3. Estabeleça um grupo de confiança para ajudá-lo - Mateus 4:12-22 
4. Louve a Deus, mesmo nas horas de angústia - Atos 16:25 
5. Alma cansada? Não desespere! Espera em Deus! 
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Tema 

Vontade 

Título 
Vontade de Deus x Vontade do 
Homem 

Texto 
 Mateus 26:39: E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em 

terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice; 
todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 

 

Introdução 
 Jesus sabia que o sofrimento estava próximo. 
 Ele entristeceu-se e angustiou-se de tal forma que a sua alma estava triste 

até a morte. 
 Ele orou pedindo que o Senhor passasse dele o cálice (sua vontade), mas 

falou que não se fizesse como Ele queria, no entanto, como Deus queria. 
E é sobre isto que nós iremos falar esta noite: A Vontade de Deus x A 

Vontade do Homem. 
 

1º Tópico 
O que é vontade? 
É a representação mental de um ato que pode ou não ser praticado em 

obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. 
O impulso de Jesus era se livrar do sofrimento, mas os motivos ditados pela 

sua razão era que fosse feita a vontade de Deus: de salvar o homem do pecado. 
 

2º Tópico 
Vamos comparar este ato de Jesus com outra pessoa muito conhecida: 

Jonas. 
Quero que comparem qual a vontade que prevalece: a de Deus ou a do 

homem. 
 

1. O Senhor mandou Jonas ir à cidade de Nínive a pregar. 
2. Jonas fugiu da presença do Senhor e foi para Tarsis. Desceu primeiro para 

Jope e pegou um navio em direção a Tarsis. Desceu para o porão do navio e ali 
dormiu um profundo sono. 

Ele não fez a vontade do Senhor e começou a descer e a dormir espiritualmente. 
3. Deus começou a castigá-lo dando uma forte tempestade e fez com que todos 

do barco apavorassem-se. 
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4. O mestre do navio vendo-o dormindo, acordou-o e disse-lhe: Que estás 
fazendo ó tu que dormes? Levanta-te e clama ao teu Deus. 

5. Eles diziam uns aos outros: Por causa de quem nos sobreveio este mal? E 
lançaram sorte e a sorte recaiu em Jonas. 

6. Começaram a interrogá-lo do porquê de tudo aquilo. 
7. Jonas lhes confessa: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o 

mar e a terra. Sobreveio-lhes grande temor. 
8. Eles perguntaram para Jonas: O que te faremos para que o mar se acalme? 

Jonas lhes respondeu: Lancem-me ao mar, que este se acalmará. 
9. Então clamaram ao Senhor pedindo que não perecessem por causa de Jonas e 

que o Senhor não os culpasse do sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste 
como te aprouve. 

10. Um peixe deparou-se com Jonas e o tragou e ele passou ali 3 dias nas 
entranhas do peixe. 

11. Jonas se arrependeu, e já quase desfalecido, disse: Ao Senhor pertence a 
salvação. 

12. O Senhor manda o peixe vomitá-lo na terra. 
13. E pela segunda vez o Senhor fala a Jonas. Mas agora Jonas o obedece. 

 

3º Tópico 
Comparação da obediência de Jesus e sua recompensa com a desobediência 

de Jonas e a sua correção, açoite e disciplina. 
O homem não poderá falar não para Deus se esta for realmente a 

vontade Dele. 
Porque está escrito em Efésios: Que Deus faz todas as coisas segundo o 

conselho da sua vontade. 
E em Romanos diz: Terei misericórdia de quem me aprouver ter 

misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, 
pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que usa 
de misericórdia. 

Portanto, Deus tem misericórdia de quem quer e a quem quer endurecer. 
Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada 
dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? 

 

Conclusão 
A palavra de Deus diz: 
Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação 

da mente (ou do vosso entendimento), para que experimenteis qual seja 
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.     
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Tema 

A Atuação do Cristão 

Título 
 A Grande Lição 

Texto 
 Salmo 119:17b: ...pois me ensinas os teus decretos. 
 

Introdução 
 Neste país: 

a ignorância é venerada 
a falta de cultura é incentivada 
querer saber implica em ser chato 
Tiririca faz sucesso 
Falcão não vence atender todos os shows 
programas como Márcia e Ratinho Livre fazem sucesso como nunca. 

 
Neste país não é necessário saber, conhecer, aprender. Somente levar sorte 

ou jogar futebol com habilidade ou ainda cantar com perfeição. Neste país fica 
impraticável falar em ensino, educação, aprendizagem, cultura... 

Mas isto tem de mudar, e está mudando. 
 

Tópico 1 
Na tentação de Jesus em Mateus 4, Jesus venceu pela Palavra. 
Se tu és? Colocando em dúvida a posição de Cristo. 
Jesus responde: - Está escrito 
Jesus sabia como vencer o desafio. 
 
Somos desafiados a conhecer, somos desafiados a saber cada vez mais. 
Não há limites para o conhecimento científico da humanidade. 
Mas em nome do conhecimento desafiam o criador. 
A Criatura em rebelião, em total desprezo aos preceitos divinos. 
Onde tudo isso levará? 
 
Será que Deus não tem falado? 
 

Tópico 2 
A falta de conhecimento nas escrituras é comparada à cegueira. O cego não 

sabe por onde ir, nem como ir. 
João 9:1: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. 
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2 Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus 
pais, para que nascesse cego? 

 
v. 1 - Incapacidade de visão - não basta termos olhos, temos que desenvolver 

a capacidade de ver. 
 
Os discípulos tiveram um procedimento normal:  - quando um crente vai mal, 

é julgado e condenado. Está em pecado. 
 
A enfermidade vem de três maneiras: 

Pecado dos pais 
Pecado próprio 
Para glória de Deus - ler v. 3. 

v. 3 - Respondeu Jesus: Nem ele pecou nem seus pais; mas foi para 
que nele se manifestem as obras de Deus. 

 

Tópico 3 
Cuspir na terra 
Jesus mostra-nos que do nada acontece o milagre. Deus não precisa de nada 

para nos abençoar. Seu poder é ilimitado.  
O homem é que necessita apegar-se em alguma coisa para crer (amuleto, 

horóscopo, esoterismo, patuás...). 
 
Aplicou nos olhos do cego 
Ele opera do jeito que quer. Não temos o direito de interferir. 
Opera da forma mais estranha. Talvez não possamos entender, porém basta 

aceitar.  
v. 7 - Vai e lava-te no tanque de Siloé. 
 
Faça tua parte 
Não fique sentado esperando cair do céu. A bênção virá não porque 

merecemos, mas pela misericórdia sempre. Somente pela misericórdia de Deus. 
 

Conclusão 
Qual a grande lição para nossa vida? 
1. Deus sabe onde é que estamos - v. 1 
2. Deus interessa-se por nós - v. 1 
3. As pessoas julgam o que vêem - v. 2 
4. Deus opera como quer - cuspiu no chão - v. 6 
5. Quando fazemos a nossa parte somos ricamente abençoados. 
6. O que vou fazer em relação a tudo o que eu ouvi? 
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Espírito Santo 
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Tema 

Unção 

Título 
Unção de Alegria 

Texto 
Salmo 45:7: Amaste a justiça, 

odiaste a iniqüidade, por isso o Senhor, o teu Deus te ungiu com o óleo 
de alegria, como nenhum de teus companheiros. 

 

Introdução 
Alegria - Contentamento, prazer moral, satisfação, acontecimento 

feliz 
Experiência 

Num determinado dia, após oração, sorri até doer as mandíbulas.  
Nunca sorri com tanta alegria como neste dia. 
 

1º Tópico 
- Existe felicidade? 
- Existe alegria? 
- É possível uma pessoa ser feliz?  

 
Felicidade não existe, existem momentos felizes. 
(Frase de um humorista famoso). 
 

O fato é: 
- As pessoas não são felizes. 
- Às vezes buscam felicidade de maneira errada. Ex.: casamento. 
- O alvo principal é: fazer o outro feliz. Porém as pessoas insistem em falar: Vou 

me casar para ser feliz! 
 

Outro fato é:  
- Demonstram em seu rosto infelicidade. 
- Semblante caído. 
- Tentam, mas não conseguem. 

 
O que leva uma pessoa ser infeliz: 
- Como criança: rejeição, desamor, maus tratos. 
- Como adolescente: rejeição, desamor, maus tratos, incompreensão. 
- Como adulto: rejeição, desamor, maus tratos, incompreensão, fracassos. 
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Os sentimentos de rejeição, desamor, maus tratos, incompreensões e o 
conjunto de fracassos, oprimem e desanimam as pessoas até não terem mais 
motivos para sequer sorrirem. 

 
O diabo veio para roubar, matar e destruir. 

- Roubar a alegria de viver. 
- Matar o sentido da vida. 
- Destruir a obra de Deus em seu coração. Trazendo lembranças, acusações, 

culpa, desmoralização, angústia, ódio e tristeza. 
 

2º Tópico 
Por que as pessoas são infelizes? 
Exemplos Bíblicos: 
 

Gênesis 4 - Invejas 
- Maldoso 
- Assassino  
- Sem compromisso (Sou eu tutor de meu irmão?) 
- Resultado: Caiu o semblante. 

 
Lucas 15: Irmão do filho pródigo 
- Invejoso, despreocupado e sem compromisso. 

 
Marcos 10:17 Jovem rico 
- Queria seguir a Jesus. 
- Preso ao ouro (as riquezas não duram para sempre). 

 
Marcos 10:22: Retirou-se triste: era dono de muitas propriedades. 

 
Jonas 
- Desobediente 
- Obstinado em teimar 
- Barriga do peixe. 

 

3º Tópico 
Na maioria dos casos a alegria é precedida por: 

- Tristeza 
- Preocupação 
- Angústia 
- Problemas... 

 
Tudo isso acontece porque as pessoas não se conhecem. 
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Quem sou eu? 
Gênesis 1:27: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de 

Deus o criou: homem e mulher os criou. 
 
Quando sou ciente que sou imagem de Deus, não importa o que 

ouço por aí. 
- Para que fui criado? 
- Nasci para te adorar. 
- Para render graças a Deus. 
 
Salmo 136:1: Louvai ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua 

benignidade é para sempre. 
- Adoro a Deus porque a Terra está cheia de sua glória 
- Sou templo onde habita Deus 
- Deus me ama 
 
João 3:16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu 

filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna. 

- Somente Deus, que me faz ter opinião a meu respeito. 
 

Conclusão 
- Você é feliz? 
- Você quer experimentar? 
- Você é capaz de deixar Jesus encher sua vida? 
 
Salmo 45:7: Tu amas a justiça e aborrece a impiedade; por isso Deus, 

o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus 
companheiros. 
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Tema 

Carne x Espírito Santo 

Título 
Obras da Carne e Fruto do Espírito 

Texto 
Gálatas 5:16-25:  
v.16 - Digo, porém: Andai pelo Espírito, e não 

haveis de cumprir a cobiça da carne. 
v.17 - Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; 

e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. 
v.18 - Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. 
v.19 - Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são: 
 a prostituição, 
 a impureza, 
 a lascívia, 
v.20 - a idolatria, 
 a feitiçaria, 
 as inimizades, 
 as contendas, 
 os ciúmes,  
 as iras, 
 as facções, 
 as dissensões, 
 os partidos, 
v.21 - as invejas,  
 as bebedices,  
 as orgias,  
 e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já 

antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino 
de Deus. 

v.22 - Mas o fruto do Espírito é:  
 o amor,  
 o gozo,  
 a paz,  
 a longanimidade,  
 a benignidade,  
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 a bondade,  
 a fidelidade, 
v.23 - a mansidão,  
 o domínio próprio;  
 contra estas coisas não há lei. 
v.24 - E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas 

paixões e concupiscências. 
v.25 - Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. 
 

Introdução 
As grandes guerras surgiram devido a incapacidade do ser humano debater e 

diminuir suas diferenças. 
Normalmente um quer dominar e o outro não quer ser dominado, com a 

resistência a guerra é inevitável. 
Cada um busca a melhor arma, a melhor estratégia, o melhor plano, para 

assim vencer o inimigo. 
No caso da carne e do espírito não é diferente. 
 
Gálatas 5:17: Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra 

a carne; e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que 
quereis. 

 
A filosofia denomina pecado como sendo “baixo padrão de comportamento”. 
 

Obras da Carne 
Pornéia - Prostituição 
Grego: Porneia - Pecado dentro de uma área específica da vida. 
Significa: Imoralidade sexual, pensamentos impuros, pré disposição à 

prostituição. 
Porneia: Generaliza pecado de natureza sexual. 
Porné: Prostituta. 
Deriva de Pernumi: vender. 
 
A diferença do padrão bíblico é que de modo algum se tornam uma só carne. 

Cada qual busca seu próprio interesse. Financeiro ou prazer carnal. 
 
Paulo primeiro ataca a prostituição por ser praticada indiscriminadamente. 
Não havia na sociedade de então camada social que não tivesse sido 

atingida. 
Porneia: Palavra que inspira nojo. 
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Akatharsia - Impureza 
Significa: Impureza - contaminando o restante do corpo. Falta de pureza nos 

pensamentos. 
Vileza - Vilão 

Romanos 1:24: Por isso Deus os entregou, nas concupiscências de 
seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre 
si. 

Indecência 
Efésios 5:3: Mas a prostituição, e toda sorte de impureza ou cobiça, 

nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos,... 
 
Akatharsia: Sujeira, podridão, estrago. 
Após o inquilino entregar o imóvel, compromete-se em tirar toda e qualquer 

akatharsia. 
 
Akatharsia: Impureza. 
Gálatas 5:19 - Não só no sentido sexual, mas também como hipocrisia, 

falsidade, venda de um produto por maior valor, dolo. 
 

4 níveis 
- Aquilo que é maculado e sujo 
- Causa repulsa, nojo, ojeriza 
- Afasta o homem de Deus pela vergonha 
- Ainda se preocupa com a opinião pública. 

 
Mateus 5:8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão 

a Deus. 
 
Aselgeia - Lascívia 

Gálatas 5:19 
Significa: Libertinagem, excesso de liberdade, desonestidade, ações 

indecentes, ansiedade pelo prazer carnal, desprezo à decência. 
Paulo continua atacando a pornografia desmedida e insana. 
 
Aselgeia: Amor desenfreado ao pecado. Nem a opinião de Deus ou a opinião 

pública alteram suas ações. 
Prostituição, impureza e lascívia são seqüências lógicas do comportamento 

pecaminoso desenvolvido pelo homem. 
 
Efésios 4:19: Os quais, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à 

lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. 
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Lascívia: Capacidade que o homem desenvolve de desprezar a Deus e se 
alegrar nas suas próprias paixões. Com insolência e arrogância comemora a 
podridão que vive. 

 
3 níveis  

1º Ação libertina e indisciplinada - mercê de suas paixões. 
2º Não respeita pessoas, limites, antipático aos sentimentos dos outros. 
3º Indiferente à opinião pública. 
 
Eidololatria - Idolatria 

Gálatas 5:20 
Significa: Culto aos falsos deuses, adoração de ídolos. 
Uma sociedade moralmente baixa. 
A visão original não era de adorar o ídolo, mas de que este o representasse. 

A manifestação visível do Deus invisível. Isto afastou o homem ainda mais de 
Deus que este passou a amar a imagem mais que o próprio Deus da imagem, 
imagem esta muitas vezes feia, desajeitada, com chifres, representando animais, 
bodes... 

 
Idolatria: Adoração de coisas e não de Deus. 
Sacrifícios ao Deus Moloque: Sexo, orgias e sacrifícios de crianças. 
Romanos 1:19-23 
 
Echthra - Inimigo 

Gálatas 5:20 
Significa: Inimizades, ódio, brigas, hostilidade, conflitos 
Efésios 2:14: Divisões. 
Carne hostil a Deus. 
Bem-aventurados os mansos. 
Relacionamentos quebrados. 

 
Eris - Contenda 

Gálatas 5:20 
Significa: Contenda, porfirias, rixas, brigas, lutas, dissensão, disputas. 
Inimizade é uma atitude, um estado de indisposição para com outras pessoas. 
Eris dissensão é o resultado na vida real desse estado de inimizade. 
Contenda era o nome de uma deusa repugnante constantemente usada pelos 

autores de peças teatrais e escritores de romances como uma das forças do 
universo. 

 
2 níveis da palavra Eris - Contenda 

1º Eris - Um dos males que caracterizam o mundo pagão. Romanos 1:29 e 
Romanos 13:13: deixar no passado depois de cristão. 

2º Porém com atuação marcante dentro da igreja. Das 6 vezes empregadas por 
Paulo, 4 vezes estão vinculadas a contendas eclesiásticas: 
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I Coríntios 1:11 
I Coríntios 3:3 
II Coríntios 12:20 
Filipenses 1:15 

 
Nenhum pecado destrói a igreja mais do que a contenda. 
Porém, se Cristo for o Senhor e soberano, Eris não entra na igreja. 
 
Zelos - Cíúmes 

Gálatas 5:20 
Significa: Ciúmes, inveja, emulações, rivalidade. 
- Zelos ocorre num bom sentido. 

 
Romanos 10:2 - zelo por Deus sem entendimento (dedicação) 
II Coríntios 7:7 - ansiedade em procurar a fé 
II Coríntios 7:11 - devoção 
II Coríntios 9:2 - zelo estimulante 
Filipenses 3:6 - ser sincero. 

 
Fthonos - Inveja, Ciúme 

Gálatas 5:20,21 
Significa: Ciúmes e invejas estão separados, porém intimamente ligados. 
Zelos: Bom sentido de palavra 

Isaías 9:7 
Ezequiel 16:37-38 
Salmo 69:9 
Salmo 119:139. 

 
Zelos: Mau sentido - inveja, ciúme. 

Zelo próprio: orgulho, interesseiro, zelo em própria causa. 
Provérbios 6:34: O ciúme deixa o homem furioso. 

 
Fthonos significa: Inveja - dores da alma, pobreza de conhecimento, 

insegurança. 
O invejoso raramente se entristece com o insucesso do amigo, nem com o 

sucesso do inimigo. O invejoso aborrece-se com o sucesso do amigo. 
 
Thumos - Ira 

Colossenses 3:8 e Romanos 2:8 
Significa: Ira, crise de fúria, raiva, ódio, indignação, palavra ilimitada. 
Ex: Ira de Deus: Apocalipse 19:15, 16:19. 
 Ira de satã: Apocalipse 12:12. 
 
Thumos: É uma bomba armada, explosão de falta de controle do ser humano. 

Não é decorrente de mágoa e nem maus tratos acumulados. É a ira 
momentânea, instantânea, surgida do nada. 
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- Conceito que deve ser banido da vida do Cristão. 
 
Eritheia - Facções 
Significa: Facções, pelejas, discórdias, discussões, rixas, partidarismos, 

interesses pessoais, brigas, objetos pessoais, desavença, egoísmo. 
Eritheia 

- Deriva de trabalho contratado 
- Angariar votos para cargos 
- Buscar seus interesses pessoais, motivado pela concorrência 
- Não basta vencer - meu irmão tem de perder 
- Eu sou melhor, mais competente. 
 

Jesus esvaziou-se de sua glória por amar aos homens. 
Cristo é o centro da motivação. 
A Eritheia e a motivação pessoal deve ser banida, não apenas sufocada. 
 
Dichostasia - Discussão 
Significa: Dichostasia - ficar a parte, separado, Dissensão, dissimulação, 

desavença, facções, os que causam divisões, discussões religiosas. 
Preconceito: Cor de pele, sexo, divisão religiosa. 
Romanos 16:17- Afastai-vos dos que provocam divisão e escândalos. 
 
Hairesis - Partidos 
Significa: Partido, partidarismo, grupos, heresias, facções, intrigas. 
- Determina uma crença contrária à ortodoxia: 

- Fariseus 
- Saduceus 
- Mórmons 
- Testemunhas de Jeová... 

 
Methe e Komos - Bebedice e orgias 
Methe: Bebedice, bebedeira, embriaguez. 
Komos: Orgias, glutonarias, sensualidade. 

Romanos 13:13 - Não separam orgias e bebedices. 
Provérbios 20:1 - beberão é tolo.  
Romanos 14:21 - não beber vinho. 
I Coríntios 8:9-13 - não escandalize. 

O bêbado não reconhece limites. 
O guloso não reconhece limites. 
O sensual não reconhece limites. 
Sua vida é desregrada e nada moderada. 
 

Gálatas 5:22 - Mas o Fruto do Espírito é 
Ágape - Amor 
Significa: O amor verdadeiro, o amor de Deus por nós. 

I João 4:8 - Deus é amor 
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Romanos 13:10 - O cumprimento da lei é o amor 
Colossenses 3:14 - Amor acima de todas as outras virtudes. 

 
Ágape: Descreve atividade nova em relação a outro amor sem visar 

recompensa. 
II Coríntios 13:11 - Deus de amor. 
Romanos 8:35-39 - Amor de Cristo. 
Efésios 2:4-7 - Amor de irmãos. 
II Tessalonicenses 2:10 - Amar a verdade. 
Efésios 4:15 - Falar a verdade em amor. 

 
O maior exemplo de amor ágape. 

Mateus 5:43-48 - Amar nossos inimigos. 
I João 4:7-8 - Quem ama é nascido de Deus. 

 
Chara - Gozo 
Significa: A alegria de viver - 72 vezes no Novo Testamento. 
Chairen: alegria seja contigo - cumprimento. 
Normal entre os gregos: Atos 15:23 - Saudações de Alegria 
    Lucas 1:28 - A saudação do anjo 
    Mateus 28:9 - A saudação de Cristo - Chairen 

Filipenses 3:1 e 4:4 - Alegrai-vos no Senhor. 
I Tessalonicenses 5:16 - Regozijai-vos sempre. 

 
Alegria - comportamento normal do crente 

Romanos 14:17 - O Reino de Deus é alegria no Espírito Santo. 
Salmos 45:7 - Unção de óleo de alegria dado por Deus. 
Lucas 19:6 - Alegria de receber o evangelho. 

 
Eirene - Paz 
Significa: O melhor da vida - Paz, Bem-estar, prosperidade, riqueza, fama... 
Não basta o mundo estar em paz, o Brasil em paz. O coração precisa estar 

em paz. 
Alguém que quer muito, não tem paz, é inquieto.  
Tradução do hebraico - Shalon. 
 
No mundo moderno paz é ausência de guerra e de problemas. 
Isto é errado, paz está ligado ao espírito do homem. 

- Aliança de Paz. 
 

Makrothumia - Paciência 
Significa: Paciência com as outras pessoas. 
Longanimidade e paciência - grande remédio contra a velhice 
 
O Espírito Santo nunca perde a paciência conosco. 
Deus nunca perde a paciência conosco. 
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Provérbios 14:29 - O impaciente acaba sofrendo. 
Provérbios 16:32 - melhor é o longânimo do que o herói de guerra. 
Colossenses 1:11 - Resposta do crente às adversidades. 

 
Chrestotes - Benignidade 
Significa: A bondade e a benignidade divina. 
Virtude no fruto do espírito. 
Bondade - característica de Deus. 
Generosidade - somente a bondade de Deus pode perdoar o pecador. 
Somente um cristão verdadeiro pode ter um comportamento bondoso. 
A bondade é uma manifestação que espanta a humanidade. 
 
Até em momentos de julgamentos, Deus manifesta-se com bondade. 
Salmo 145:9 - O Senhor é bom para todos. 
A bondade de Deus é universal. 
 
Agathosune - Bondade 
Significa: A bondade magnânima. 

- Partes do caráter cristão. 
- Conceito cristão bem definido. 

Há necessidade de herdar padrões cristãos bem definidos com relação à 
Palavra de Deus. 

A bondade é um tributo imprescindível de quem conhece a Deus. 
 
Pitis - Fidelidade 
Significa: Fé, fidelidade, virtude da confiança. 
Normalmente fé significa comportamento cristão em relação a Deus. 
Neste caso Pitis significa: Fidelidade, confiabilidade, lealdade. 
Mateus 25:21-23 - servo fiel no pouco. 
Lucas 19:17 - servo bom e fiel. 
 
Deus valoriza a coragem, a fidelidade, a fé e a lealdade. 
Todas estão ligadas à entrega. 
 
Prautes - Praotes - Mansidão 
Significa: Força, suavidade, mansidão. 
Meio termo entre zangado e calmo. 
Termo usado também para significar domesticação de animais. 
Delicadeza: Qualidades cristãs. 
Pessoa com força para lutar pelo que acredita e com delicadeza para 

respeitar o mais fraco. 
 

O manso não se zanga quando é ofendido. Somente quando seu Deus é 
escarnecido. 

Ex: Jesus no templo com os vendilhões 
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O Cão de guarda é valente aos estranhos, mas é dócil ao seu dono. 
Bem-aventurado o manso... 
 
Egkrateia - Domínio Próprio 
Significa: Domínio próprio, a vitória sobre o desejo. 
O mais difícil de executar das virtudes do fruto do Espírito. 

Resistir firme. 
O Senhor é contigo homem valente (gideão). 
Vai nessa tua força. 

 
Domínio próprio é qualidade de quem entrega sua vida a Cristo. 

 

Conclusão 
O Deus que fala de paz, arma os cristãos com armas de guerra, escudo, 

espada, couraça... 
Ninguém que quer vencer pode descansar. 
 
Não vos conformeis com este mundo, mas vos transformai pela 

renovação de vossa mente. 
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Outros Assuntos 
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Tema 

Inimigos 

Título 
Os Sete Inimigos da Igreja 

Texto 
Deuteronômio 7:1-3 
v.1 - Quando o Senhor teu Deus te 

introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas 
nações de diante de ti, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuzeus, sete 
nações mais numerosas e mais poderosas que tu; 

v.2 - e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, 
totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade 
delas; 

v.3 - nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações; não 
darás tuas filhas a seus filhos; nem tomarás suas filhas para teus filhos; 

 

1º Tópico 
Heteus - medo 
- Doenças 
- Dívidas 
- Dos demônios 
- De Deus 
- Desemprego 
- Morte 
- Insegurança (será que sou capaz?). 
 

I Pedro 5:8,9 
v.8 - Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário, anda em 

derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 
v.9 - Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos 

vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 
 

Quando satanás me coloca medo, tenho dificuldades de crer nas promessas 
de Deus. 

Vem através de filmes de terror, magia, acidentes, assaltos... 
Ex.: Abraão teve medo da beleza de Sara, mentiu duas vezes. 
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2º Tópico 
Girgazeus - imoralidade 
- Prostituição 
- Lascívia 
- Bebedice 
- Homossexualidade 
- Idolatria 
- Feitiçaria 
- Obras da carne. 
 

Vem por filmes, novelas, revistas, propagandas, pensamentos imorais. 
É necessário dominar a carne: “domínio próprio”. 
Ex.: José foi tentado, deita-te comigo, não cedeu. 
 

3º Tópico 
Amorreus - divisões - moravam em montanhas 
- Casamentos 
- Pais e filhos / rejeição 
- Famílias 
- Amigas 
- Irmãos 
- Pastores e igrejas pela inveja e ciúme 
- Nações 
- Porfias 
- Disfunções 
- Homicidas. 
 

Espíritos que vem para confundir, atrapalhar, destruir, desencadeiam 
colapsos econômicos, sociais, políticos e espirituais. 

Aumentam a miséria, a marginalidade, criam revolta, greves. 
Agem através do orgulho, egoísmo, soberba, inveja, autossuficiência. 
 

4º Tópico 
Cananeus - armam ciladas 
Antes da conversão: jugo desigual, dívidas, ídolos, ganho em jogo, rifas, 

cartomantes, benzedeiras. 
Após a conversão: falta de perdão, julgamentos, críticas, livros e objetos 

diabólicos, heresias. 
 

 Armam ciladas, oferecendo vantagens 
 Depois difamam 
 Vendem uma falsa imagem 
Ex.: Fariseus com a mulher adultera - João 8:10-11. 



Esboços Bíblicos para Grandes Pregadores      133 

 

5º Tópico 
Ferezeus - Conservadores de tradições 
 Não aceitam o batismo com o Espírito Santo 
 Não aceitam revelações 
 Incredulidade disfarçada de tradições 
 Pessoas com vínculos com as trevas 
Ex.: Escribas - não reconheceram o Messias. 
 

6º Tópico 
Heveus - enganadores 
 Desvia o crente 
 Mudança de igreja 
 Vão atrás de sinal e não de Cristo 
 Não ao dízimo 
 Troca a benção difícil pela maldição rápida ou mais fácil. 
Ex.: Ananias e Safira foram enganados 
 

7º Tópico 
Jebuseus - pisadas fortes 
 Imponência para gerar impotência. 
 Dificulta o crescimento da igreja, e do crente, como? 

- Minando a força. 
- Desanimando com retaliações. 
- Leva o crente a se questionar - será que Deus existe? Não vou orar. 
- Soberba - sei tudo. 
- Orgulho. 
- Sabedoria carnal. 
- Sábio segundo o mundo. 

 

1º Mina a força 
2º Causa medo 
3º Leva ao desânimo 
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Conclusão 
Onde satanás está agindo em sua vida? 
Em qual das áreas você está descoberto: 
 Concerto com Deus. 
 Fechar as brechas. 
 Lutar contra as forças satânicas. 
 
Qual a solução? 
Ser cheio do Espírito Santo. 
 
Atos 1:8: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e 

sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e 
Samaria, e até os confins da terra. 
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Tema 

Ressurreição 

 

Título 
A Ressurreição de Jesus e Nós 

Texto 
Mateus 28:6: Ele não está aqui: ressuscitou como havia dito: Vinde ver 

onde ele jazia. 
 

Introdução 
Quantas crucificações antes de Cristo? 
Quantas crucificações depois de Cristo? 
 
Formato da Cruz 
Repulsiva, despreziva, com grandes pregos nas mãos e pés segura um 

homem de 33,5 anos. Madeiras pontiagudas, sem acabamento, sem calço sob 
os pés. 

 
Acusação 
Roubo, assassinato, adultério. E às vezes, nada. 
 
Atitude do executado 
Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. 
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Lucas 23:41: Nós, na verdade com justiça, porque recebemos o castigo 
que os nossos atos merecem; mas Este nenhum mal fez.  

 
O injustiçado luta com mais fervor. Jesus não. 
 
Cordeiro mudo foi levado ao matadouro. 
 
Tentaram dar vinho com mirra (anestésico) - Marcos 15:23. 
Jesus não aceitou. Vinagre era anestésico - Jesus está lúcido. 
Tudo o que era possível para humilhar um homem, foi feito com Jesus. 
 
6º dia: Julgamento injusto - todos queriam matá-lo. 
 
Açoite 
Chicote de várias tiras e pontas. 
 
Crucificação lenta, morria depois de dois ou três dias. Mas os romanos 

criaram um método melhorado dos fenícios: quebravam as pernas. Mas com 
Jesus isto não ocorreu, pois Jesus provavelmente morreu por uma parada 
cardíaca - João 19:33. 

Depois de tudo isso, o que significa a ressurreição? Isto é, depois de uma 
morte horrenda. 

 
Ele está conosco - Mateus 28:13. 
 
Guardas 
 Se estavam dormindo, como souberam o que ocorreu? 
 Receberam suborno. 
 
Mateus 28:5-6: Não temais. 
Nosso Jesus ressurgiu - Está em nosso meio. 

- Marcaram suas costas com chicote 
- Cuspiram em seu rosto 
- Colocaram coroa de espinho 
- Zombaram  
- Assassinaram Jesus. 

 
Mas Ele ressurgiu. 
Agora está conosco (Emanuel). 
 
A cruz está vazia e o significado é: 
Ele nos concede poder - João 17:22. 
 

Eu transmito glória, poder: 
- Eis que vos dou poder. 



Esboços Bíblicos para Grandes Pregadores      137 

- Eu vos dou autoridade. 
- Não te peço que os tire do mundo, mais que os guarde do mal - João 17:15. 

 
O cristão não tem problemas? Sim, tem porém, Poder para vencer. 
Jesus ressurgiu da morte, este ato significa que eu posso buscar um Deus 

vivo - Mateus 28:6. 
- O túmulo está vazio. 
- Agora meu Deus é vivo. 
- Buda, Maomé, Confúcio. Só Jesus ressurgiu e eu também, outrora morto. 

 
Significa também este que: Temos a resposta à nossos problemas. 
Lucas 15:31: Tu sempre estas comigo, tudo que é meu, é teu. 
 
Deus tem tudo. 
Você tem acesso a tudo isso. 
Não estou falando dessa prosperidade inconseqüente, mas da prosperidade 

plena, real, viva em Cristo. 
 
Também significa que Ele nos comprou - I Pedro 1:18-19. 
 
Quanto vale o sangue de Cristo? 
Quanto vale você? 
Quanto valho? 
Você foi comprado, você não é seu, esqueça o teu livre arbítrio, opinião 

própria. 
 
Significa que Ele voltará - Apocalipse 22:20. 
Certamente venho sem demora. 

- Jesus voltará 
- Não sei se você crê. 
- Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. 

 

Conclusão 
Em você Jesus ressuscitou ou tua páscoa ainda é de chocolate? 

- Eu traí Jesus, com Pedro negando. 
- Eu vendi Jesus com Judas 
- Eu fui alimentado por Jesus 
- Eu escolhi Barrabás 
- Foi por mim. 
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Tema 

Amor 

Título 
Você é Capaz de Amar? 

Texto 
Gênesis 9: Disse o Senhor a 

Caim: Onde está Abel, teu irmão? 
Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? 

 

Introdução 
Caim é o irmão mais velho de Abel - Gênesis 4:2. 
O nascimento de Caim alegrou o coração dos pais - Gênesis 4:1. 
 
Adquiri um varão com o auxílio do Senhor - Gênesis 4:1. 
 
Certo dia os dois foram ofertar ao Senhor: 
Caim, diz a Bíblia: Trouxe uma oferta - Gênesis 4:3. 
Apenas uma oferta - fruto da terra. 
 
Abel, que era pastor trouxe primícias do seu rebanho e da gordura deste. 

Gênesis 4:4 
 
Resultado: 
Deus agradou-se da oferta de Abel. -Gênesis 4:4. 
E não se agradou da oferta de Caim - Gênesis 4:5. 
Caim ficou frustrado. 
 

Do exemplo de Caim, podemos extrair algumas lições:  
1 - Caim não deu o melhor ao Senhor - “uma oferta”. 
2 - Caim não teve humildade para se retratar com Deus apenas se frustrou. 
3 - A frustração é falta de humildade neste caso. 
4 - Caim sabia que Deus não se agradaria. 
5 - Caim matou Abel, qual o motivo? 

a. Inveja, ciúme. 
b. Falta de amor (ofertou por obrigação). 
c. Falta de compromisso, e é sobre isso que vamos pregar nesta noite: 

“Compromisso”. 
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1º Tópico 
Resumo da vida de Caim 

01 - Homem em oposição a Deus 
- Desde o Éden o homem desobedece. 
- Dolosamente. 
- Culposamente, mas desobedece. 

 
02 - Vontade do homem em oposição à vontade de Deus 
- Mesmo sabendo que o caminho de Deus é perfeito, agradável, justo e bom, mas 

o homem prefere seu próprio caminho. 
 

03 - Orgulho do homem em oposição à bondade de Deus 
- Ex.: Adão após o pecado, agiu com orgulho. 
- Judas. 
- Pedro não. Retratou-se, pediu perdão. 

 
04 - O ódio do homem em oposição ao amor divino 
- Todas as vezes que Deus se manifesta, mesmo com dureza, Ele se apresenta 

com amor. 
 
João 3:16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida 
eterna. 

 
05 - A hostilidade do homem em oposição à comunhão divina 
- Gênesis 4:16a: Retirou-se Caim da presença do Senhor. 
- O homem hostil não suporta a presença de Deus. 

 

2º Tópico 
Filho Pródigo - Lucas 15:1-32. 

- Saiu, gastou tudo e retornou 
- Atitude do irmão mais velho 

- 1º estava no campo 
- 2º ouviu a festa, música e danças 
- 3º Que é isso 
- 4º O servo responde: “Teu irmão voltou, teu pai mandou matar o novilho 

porque o recuperou com saúde - Lucas 15:27. 
 
Lucas 15:28: Ele se indignou e não queria entrar; saindo porém o pai 

procurava conciliá-lo. 
 

01 - Indignou, seguiu o exemplo de Caim frustou-se 
 

02 - Não queria entrar: participar da alegria de outros 
- A pessoa que não ama, não gosta de participar. 
- Dá desculpa de que não se sente bem. 
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03 - Se recusa ouvir o conselho do Pai 
- Queria sair da presença do pai. Exemplo de Caim - Gênesis 4:16. 

 
04 - Usou argumentos: 

Lucas 15:29,30:  
v.29 - Mas ele respondeu a seu pai: Olha, sirvo-te a tantos anos, sem 

nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para 
alegrar-me com meus amigos. 

v.30 - Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou estes teus bens 
com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. 

 
- Quis reconhecimento 
- Nunca parou para perceber que tinha privilégios 
- Teve ciúmes 
- Não amava “vindo esse teu filho” 
- Se ele amasse falaria “vindo meu irmão”. 

 
Reposta do pai: 
Lucas 15:31: Respondeu-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e 

todas as minhas coisas são tuas. 
 

3º Tópico 
Onde está o teu irmão? - Pergunta Deus 
Não sei, sou eu algum tutor de meu irmão? - Responde o homem que é 

incapaz de amar. 
 

Amor 
Estado comum de cristão 
Amor gera compromisso 
Compromisso gera relacionamento 
Relacionamento gera afeição. 

 

Conclusão 
- Onde está teu irmão? 
- O que você fez no sentido de resgatá-lo? 
- Você é capaz de amar seu irmão? 
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Tema 

A Igreja 

Titulo 
A Igreja como Corpo de Cristo 

Texto 
Romanos 12:3-8: Porque pela 

graça que me foi dada, digo a 
cada um dentre vós que não 
tenha de si mesmo mais alto 
conceito do que convém; mas que 
pense de si sobriamente, 
conforme a medida da fé que Deus, repartiu a cada um. 

Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os 
membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só 
corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros.  

De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi 
dada,  

se é profecia, seja ela segundo a medida da fé;  
se é ministério, seja em ministrar;  
se é ensinar, haja dedicação ao ensino;  
ou que exorta, use esse dom em exortar;  
o que reparte, faça-o com liberalidade;  
o que preside, com zelo;  
o que usa de misericórdia, com alegria. 
 

Introdução 
A igreja não é apenas uma organização, mas sim um organismo. A igreja é 

um ser vivo, cuja vida é provida pela habitação do Espírito Santo. 
II Coríntios 6:16b: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o 

seu Deus e eles serão o meu povo. 
 
O Sr. Jesus está para a igreja assim como a cabeça está para o corpo. 
A igreja é a extensão do Sr. Jesus Cristo. 
Os membros são seus braços, pernas e bocas. 
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I Coríntios 12:27: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus 
membros. 

 
Existem muitos ministérios na Igreja mas todos são coordenados pelo Espírito 

de Deus para alcançarmos um só objetivo: O aperfeiçoamento dos santos para o 
desempenho do seu serviço - I Coríntios 12:28. 

 

1º Tópico 
A Importância de cada membro 
Todos são necessários! Nenhum órgão poderia estabelecer um monopólio - I 

Coríntios 12:19. 
 
Os membros são muitos, mas só existe uma cabeça que é Cristo - 

Efésios 4:15. 
 

2º Tópico 
Qual a visão que você tem do ministério? Ocupar bancos e ser 

somente um espectador? 
Deus colocou a liderança espiritual na igreja para pregar e ensinar, mas o 

objetivo do trabalho pastoral é o aperfeiçoamento dos santos, a fim de 
ministrarem uns aos outros e ao mundo. Ex: ovelhas telefonando ao pastor de 
madrugada. 

 
E você pode me dizer: 
- Mas eu não sei o que fazer, não sou eloqüente, não tenho boa oratória, sou 

tímido... Acho que não sou útil para nada! 
 

Cuidado! 
Para não depreciar pessoalmente o dom que Deus tem dado à você - I 

Coríntios 12:15-20. 
Para não depreciar pessoalmente o dom que Deus tem dado a outro - I 

Coríntios 12:21-26. 
Para não exercer ofícios na igreja em desarmonia com o dom - I Coríntios 

12:11,18. 
Para não valorizar em demasia um dom (Salvação <=> Falar em línguas) - I 

Coríntios 12:28-30. 
Erro de concentrar-se nos dons e não no doador - I Coríntios 12:7,11. 

 
Quando há atitude no corpo há saúde e crescimento, mas se alguns membros 

não funcionam surge a doença (ex.: rins). Muitos males da igreja resultam de 
uma congregação que não funciona. Mas Deus proveu lideranças e os dons do 
Espírito para capacitar-nos e nos orientar para servi-lo. 

Quando o corpo inteiro ministra em unidade e amor, o resultado é o 
crescimento espiritual e numérico - Efésios 4:16; I Pedro 1:22. 
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3º Tópico 
Dons Pessoais 
São assim chamados porque são dados aos cristãos individualmente. 
A manifestação dos Dons tem um propósito: 

- Edificar o corpo de Cristo. É pela graça de Deus que recebemos os dons 
pessoais. 

- Deus quer que cada cristão use o seu dom - II Timóteo 1:6-7. 
 
Qual é o seu Dom Pessoal? 
O seu dom é aquele que o motiva a agir, falar e viver como cristão. É aquela 

atividade espiritual que mais lhe proporciona prazer. 
 
O que acontece ao cristão quando ele descobre o seu dom? 

1) Fica ciente de que Deus vai usá-lo em sua obra através do seu dom. 
2) Fica ciente da sua função no Corpo de Cristo. 
3) Não se deixará persuadir e influenciar por outras pessoas. 
4) Entende o modo de pensar, falar e agir de outros irmãos que são motivados por 

outros dons. 
 

Conclusão 
Por que Deus deu-me Dons Espirituais? 

1. Eles ajudam a determinar a vontade de Deus na minha vida. 
2. Eles ajudam a demonstrar a realidade de Deus (poder). 
3. Para ter comunhão uns com os outros (complementando o corpo). 
4. Crescer na Graça de Deus (forma no cristão a imagem de Cristo). 
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Tema 

Casamento 

Título 
Nasce uma União 

Texto 
Eclesiastes 11:4: Quem observa o vento, 

nunca semeará; o que olha para as nuvens, 
nunca segará. 

 

Introdução 
Quando criança imaginamos: 
 Com quem vou casar. 
 Quando crescer vou ser... 

 
O tempo passa, ficamos jovens e a pergunta fica: 
 Com quem me casarei? 

 
A maioria quer casar e ser feliz. 

Isso é natural. 
Deus também o quer. 
Existe sonhos, expectativas, promessas. 

 
O próprio Deus avaliou e percebeu que não era bom que o homem estivesse 

só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Que se adapte às suas necessidades. 
 

1º Tópico 
O pai Abraão buscar uma esposa para o filho Isaque 
Os noivos devem perguntar-se: 
 Ele(a) será uma benção para mim? 
 O que ele(a) tem a oferecer? 
 O que eu tenho à oferecê-lo(a)? 
 Serei uma benção para ele(a)? 
 Qual é o(a) jovem que eu posso amar? 
 Qual é o(a) jovem que pode me amar? 

 

2º Tópico 
Quando o relacionamento vem de Deus? 
Quando a vida espiritual não cai. 
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O cristão não é como abelha, que vai passando de flor em flor para saber qual 
é a mais doce. 

 
O fato de vocês conhecerem a Cristo não exclue os problemas. 
Certamente virão. 
Há um tempo de adaptação. 
O que muda com Cristo é a forma de encarar os problemas. 
 
Raramente nossos pais se alegram quando dizemos: 
 Vamos noivar. 
 Queremos casar. 
 Vou casar-me com ele(a). 

 
Já sofreram tanto, às vezes desiludidos, não nos encorajam. 
Até nos desestimulam. 
O casamento é um evento que vale a pena encarar, assumir! 
 
Outra pergunta: 
Estou apaixonado? 
O mundo frustra-se e mostra-nos através de canções de amor não 

correspondido. 
Amor como aquele que eles procuram, só Deus e a pessoa que Deus te der 

podem dar  o verdadeiro Amor Ágape. 
 
Definitivamente, paixão é antibíblica! 
 
Outra pergunta: 
Estou amando? 
Como saber se estou ou não amando? 
 
Não existem fórmulas. 
Existem padrões de comportamento que determinam - I Coríntios 13. 
 
A palavra amor, hoje, está um pouco desmoralizada. 
 Filmes 
 Novelas 
 Revistas. 

 
O amor não tem exigências pessoais. 
Amor não é sexo. 
Deus é amor. 
O amor espera. 
 

A grande prova: 
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Estou amando ou não? 
Como estou seguro de que estou amando? 
 
Sugestiona-se pela atração. 
 

3º Tópico 
Teste 
Ele(a) é um verdadeiro(a) cristão(a)? 
Testemunha a respeito de Cristo? 
É ou não um filho de Deus? 
 
Procurem se igualar: 
 Ele(a) não é inferior em nada (menos estudo, ministério...) 

 
Um não pode ser motivo de vergonha para o outro: 
 Veja a escolaridade 
 Níveis familiares 
 Padrões de cultura 
 Padrões de conduta 
 Padrões de relacionamento 

 
Aprendam: 
 O amor não é apenas uma opção, mas uma base 
 A base do relacionamento é o amor 
 Não façam sua casa sobre a areia 
 Virá o vento e a casa cai, não tem alicerce 
 O Alicerce de seu  relacionamento é o amor 
 Admita ser uma pessoa com defeitos 
 Não olhe para ele(a) como sendo inferior. 

 
Quando orar e sentir dúvida, é um sinal perigoso. 
Talvez não seja amor verdadeiro. 
Orem juntos. 
 
Conversem sobre: 
 Amor 
 Finanças 
 Sexo ... 
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Conclusão 
Noivo não manda, mas a noiva tem prazer em ouvir seu noivo. 
 
Ele(a) não é seu(ua) no sentido de posse. 
 
Mas é seu(ua) no sentido de bênção para a sua vida. 
 

Aos noivos - Ajudem-se, sempre sonhem. 
Aos pais - Ajudem, não critiquem, apenas ajudem. 

 
Palavra de bênção para os noivos 
 
Salmo 122:7: Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade dentro 

dos teus palácios. 
 
Orar por quem está no projeto de contrair família 
 
Orar pela família. 
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Tema 

Tipos de Cristãos 

Título 
Os Sete Tipos de Pastores 

Texto 
Efésios 4:11: E ele mesmo concedeu 

uns para apóstolos, outros para profetas, 
outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. 

 

Introdução 
 Deus chama. 
 Orienta e capacita. 
 Envia. 
 
 É uma honra ser pastor - porém maior é a responsabilidade 
 É bom ser homenageado - porém é necessário retribuir 
 
 Há vários tipos de pastores: 

- O bom  
- O mau 
- O excelente 
- O amoroso 
- O disciplinador. 

 
 Deus está ainda hoje chamando para o ministério, vejamos que tipo de 

cristão e até pastor você quer ser: 
 

1º Tópico 
Éfeso 
Apocalipse 2:1a: Ao anjo da igreja que está em Éfeso. 
Digo: Ao pastor da igreja que está em Éfeso. 
Eu sou o que tenho as 7 estrelas a minha destra. 
 

Qualidades da igreja: 
 Eu sei as tuas obras 
 O teu trabalho 
 A tua paciência 
 Não pode sofrer ou suportar os maus - Deus sabia do limite da igreja 
 Pôs a prova os falsos apóstolos - Achou-os mentirosos. 
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Apocalipse 2:3,4: E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu 
nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o 
teu primeiro amor. 

 
Quem tem ouvidos - espirituais 

- Para discernir 
- Para ouvir 
- Para ouvir, crer e tomar atitude. 

Ao vencedor dar-lhe-ei ao comer da árvore da vida. 
 

2º Tópico 
Smirna 
Apocalipse 2:8a: Ao pastor da igreja que está em Smirna. 
 Deus se dirige ao Pastor: 

- Eu sei as tuas obras 
- Te conheço 
- Sei bem quem és 

 Vive em tribulação, perseguição, blasfêmia 
 Conheço a tua pobreza (mas tu és rico) 
 Teus inimigos são da sinagoga de satanás 
 
Apocalipse 2:10: Não temas as cousas que tens de sofrer. Eis que o 

diabo esta para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à 
prova, e tribulações de dez dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da 
vida. 

 
Ao vencedor  
- Dar-te-ei a coroa da vida. 

 
O que não vencer 
- Receba o dano da segunda morte. 

 

3º Tópico 
Pérgamo 
Apocalipse 2:12a: Ao pastor da igreja que está em Pérgamo. 

- Fala aquele que tem a espada aguda de dois fios. 
- Palavra - divisão da alma e do espírito 
- Eu sei as tuas obras 
- Habitas no trono de satanás 
- Retém o nome do Senhor 
- Está a mercê 
- Porém, mesmo assim  
- Retém o nome do Senhor 
- Não negou a fé. 
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Reprimenda  
- Seguem outra doutrina sem avaliação 
- Acobertam a idolatria 
- Aceitam a prostituição 
- Eu aborreço outras doutrinas 
- Por isso serão perseguidos. 

 
Ao vencedor   
- Darei de comer o maná escondido. 
- Também uma pedra branca com seu nome novo escrito e ninguém conhece, 

senão aquele que recebe. 
 

4º Tópico 
Tiatira 
Apocalipse 2:18a: Ao pastor da igreja que está em Tiatira. 

 - Escreve aquele que: tem seus olhos como chama de fogo e os pés como latão 
reluzente. 

- Conheço as tuas obras. 
- Teu amor (tua caridade). 
- Tuas obras de hoje estão melhores que as primeiras. 

 
Reprimenda  
- Tolera falsos ensinos de profetas e profetizas mau preparados 
- Mau intencionados 
- Que ensinam e enganam 
- Tenho dado tempo 
- Darei a cada um de vós segundo as suas obras. 

 
Ao vencedor  
- Darei poder sobre as nações para reger com vara de ferro e ainda a estrela da 

manhã. 
 

5º Tópico 
Sardo 
Apocalipse 3:1a: Ao pastor da igreja que está em Sardo. 

- Fala: quem tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas 
- Sei das tuas obras 
- Que vives e estás morto espiritualmente - falou sem rodeio 
- Não gostei das tuas obras. 
- Tens recebido, lembra-se disso 

 
Guarde e arrepende-te 

Há quem não se contaminar e andar comigo de branco, porque são dignas 
disso. 
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Apocalipse 3:4: Tens contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que 
contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois 
são dignas. 

 
Ao Vencedor 
- Vestidos brancos 
- Nome escrito no Livro da vida 
- Confessaria diante de Deus. 

 

6º Tópico 
Filadélfia 
Apocalipse 3:7a: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve 
 Ao pastor da igreja que está em Filadélfia 

- Fala quem é santo e verdadeiro 
- Tem a chave de Davi 
- Abre e ninguém fecha 
- Fecha e ninguém abre 
- Sei das tuas obras 
- Eu abri onde estás. 

 
 Tem pouca força, porém: 

- Guarda minha palavra 
- Não nega meu nome 
- Destruirei teus inimigos para que saibam que eu te amo 
- Você guarda a palavra da minha paciência 
- Te guardarei da tentação 
- Venho sem demora. 

 
Ao vencedor 
- Farei coluna no templo de Deus. 

Apocalipse 3:12: Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do meu 
Deus, e daí jamais sairá; gravarei também sobre ele o nome do meu 
Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do 
céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo Nome. 

 

7º Tópico 
Laodicéia 
Apocalipse 3:14a: Ao anjo da igreja de Laodiceia. 
 Ao pastor da igreja de Laodiceia 

- Sei as tuas obras 
- Não é frio 
- Não é quente 
- Mas és morno 
- Vomitar-te-ei da minha boca 
- Sentiu nojo. 
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 Dizes: 

- Sou rico, estou enriquecido 
- Nada em falta 
- Não sabes que és desgraçado 
- Miserável 
- Pobre 
- Cego 
- Nu. 

 
 Para ser rico compre ouro refinado no fogo 
 Para cobrir tua nudez, roupas brancas 
 Para ver, colírio para que vejas 
 
Apocalipse 3:19: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois 

zeloso e arrepende-te. 
- zeloso, 
- arrepende-te. 

 
Ao vencedor 
- Assente comigo no meu trono 
- Eu venci e me assentei. 

 

Conclusão 
Jeremias 31:14: Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu 

povo se fartará com minha bondade, diz o Senhor. 
 Saciarei 
 Nada faltará 
 

Isaías 48:10, Isaías 48:15, Isaías 48:17. 
Deus está chamando ainda hoje. 
 

Características do Pastor: 
- Amoroso 
- Sorridente 
- Disciplinador 
- Amigo 
- Irmão 
- Fiel. 
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Livro 82

Um livro com um estilo simples mas vigoroso, 
com textos sucintos mas conteúdo abrangente, 
que levará o ávido estudante da Palavra de Deus 
a se aprofundar ainda mais nas encantadoras e 
sábias linhas da Bíblia.

� Muitas das campanhas e dos problemas de 
nossos dias, encontram-se aqui colocados de 
forma oportuna e brilhantemente esclarecidos.
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