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Como entender as lições do professor:

A versão do professor tem todo texto bíblico,
destacando em negrito as palavras do
texto que são as respostas.
Algumas vezes aparecerá em itálico um comentário ou
complemento da resposta. Muito utilizado quando se
trata de capítulos inteiros. Nestes casos os capítulos são
resumidos.

ATENÇÃO: No caderno do aluno existe uma 16º Lição que é de caráter pessoal,
mas você pode ajudá-lo na reflexão.
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Lição 1: O Livro de Deus
Texto Base: "Está escrito: Nem só de
pão viverá o homem, mas de toda
palavra que sai da boca de Deus".
Mt. 4:4
Introdução: a Bíblia é um livro sagrado
sem dúvida, pois ela contém as palavras
de Deus e todo o seu conteúdo é de
inspiração e revelação divina. Ela é como
um “manual do fabricante” para o
homem, ensinando como este deve viver.
1- O que é a Bíblia?
A palavra grega Bíblia, em plural, deriva do grego bíblos ou bíblion (βίβλιον) que
significa "rolo" ou "livro". Bíblion, no caso nominativo plural, assume a forma bíblia,
significando "livros".
2- Quem escreveu a Bíblia?
Foi escrita ao longo de um período de 1500 anos por cerca de 40 homens das mais
diversas profissões, origens culturais e classes sociais.
3-Por que existe velho e novo testamento?
TESTAMENTO (novo ou antigo): é a tradução da palavra hebraica "berite" que significa
a aliança de Deus. O Antigo refere-se ao período anterior a Jesus Cristo e o Novo se
refere ao período cristão.
4-Por qual nome geralmente são conhecidos os escritos da Bíblia?
Jesus lhes disse: "Vocês nunca leram nas Escrituras? ‘A pedra que os construtores
rejeitaram tornou-se a pedra angular; isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para
nós’. MT. 21:42
5-Que outro título é dado a esta revelação de Deus ao homem?
Mas, respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a
palavra de Deus e a executam. Lucas8:21
Mas ele disse: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a
guardam. Lucas 11:28
6-Como foram produzidas as Escrituras Sagradas? (2 Tm 3:16; 2 Pe 1:21)
Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir,
para corrigir, para instruir em justiça; 2 Timóteo 3:16
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens
santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21
7-Para quê foi escrita a Bíblia e qual sua utilidade?
Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela
paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4
Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a
boa obra. 2 Timóteo 3:17
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8-Como Jó considerava as Palavras de Deus?
Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais
do que a minha porção. Jó 23:12
9-Qual o caráter da Palavra de Deus?
Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade. João17:17
10-O que deve representar a Palavra de Deus para nós?
Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119:105
11-Quanto tempo deveria durar a Palavra de Deus?
Seca-se a erva, e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste
eternamente. Isaías 40:8
Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1:25
12-Que conselho nos dá Isaías referente às Sagradas Escrituras?
Buscai no livro do SENHOR, e lede; nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará
com a sua companheira; porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as
tem ajuntado. Isaías 34:16
13-Por que os bereianos eram mais nobres que os tessalonicenses?
Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom
grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas
eram assim. Atos17:11
14-Que faz as Escrituras por aqueles que nelas crêem? (2 Tm 3:15-17)
E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio
para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:15
15-Existe benção para os que guardam as palavras de Deus e as praticam?
Mas ele disse: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a
guardam. Lucas11:28
Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas
almas. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tg. 1:21-22
Conclusão: Como vimos a Bíblia é uma fonte de sabedoria divina. Por isso quando
estudada é necessário que seu leitor peça a Deus que através do Espírito Santo lhe
seja revelada os seus ensinamentos. Isto é necessário para que as palavras de Deus
não sejam interpretadas de forma indevida, levando muitos a erros catastróficos. Jo.
14:26; 16:13
“Leia para ser sábio, acredite para estar seguro e pratique para ser santo”
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Lição 2: A Origem do Mal e a Queda do Homem
Texto Base: “Porque todos pecaram e
destituídos
estão
da
glória
de
Deus”. Romanos 3:23
Introdução: Todo homem nasce com uma
doença: “o pecado”. O pecado age como um
vírus que aos poucos vai se multiplicando e
matando o individuo. Como a maioria dos
vírus, quando identificado sua causa e origem,
pode-se elaborar um remédio e cura para o
mal. Existe cura para o pecado, é o que
veremos a seguir.

1- Com quem se originou o pecado?
Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o
Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8
2- Qual o caráter do diabo?
Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há
verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque
é mentiroso, e pai da mentira. João 8:44
3- Foi Satanás criado pecador?
Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci; no monte santo de Deus
estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado, até que se achou iniqüidade em ti. Ezequiel 28:14-15
Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no
inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo; 2 Pedro
2:4
4- O que levou Satanás ao pecado e rebelião?
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua
sabedoria por causa do teu resplendor; por terra te lancei, diante dos reis te pus, para
que olhem para ti. Ezequiel 28:17
E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o
meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte.
Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:13-14
5- Qual a definição bíblica para o pecado?
Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a transgressão
da Lei. 1 João 3:4
6- Por que o homem pecou? (Gênesis. 3:1-24)
Porque homem e mulher desobedeceram a ordem de DEUS.
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7- Qual é o resultado do pecado?
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo
consumado, gera a morte. Tiago 1:15
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna,
por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23
8- Qual o efeito da transgressão de Adão para os demais homens?
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a
morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos
pecaram. Romanos 5:12
Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados
em Cristo. 1 Corintios 15:22
9- Quais outras conseqüência do pecado de Adão (Gênesis. 3:17-19 e Romanos
8:22)
A terra e a criação também sofrem conseqüência.
10- Está Deus satisfeito com a situação do homem pecador?
Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor DEUS; convertei-vos,
pois e vivei. Ezequiel 18:32
11- Que providência tomou Deus para solucionar o problema do pecado?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Isaías 53:5
E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados; e nele não há
pecado. 1 João 3:5
12- Que acontecerá por fim com o pecado e seus efeitos?
E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto,
nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4
Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos
fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será
no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte. Apocalipse 21:8
13- O que acontecerá com o diabo?
E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta
e o falso profeta; e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre.
Apocalipse 20:10
Conclusão: Somente em Jesus Cristo há salvação. Ele é o remédio para o pecado.
Não há como o homem receber o perdão dos pecados e viver eternamente se este não
se arrepender de seus pecados, pedir perdão a Deus e deixar que Cristo e o Espírito
Santo de Deus tomem lugar em sua vida. Esta é a cura.
“Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que
não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.” Romanos 8:1
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Lição 3: Jesus Cristo: A Solução para o Pecado
Texto Base: “Porém ele estava sofrendo
por causa dos nossos pecados, estava
sendo castigado por causa das nossas
maldades. Nós somos curados pelo
castigo que ele sofreu, somos sarados
pelos ferimentos que ele recebeu.”
Is. 53:5 (BLH)
Introdução: No estudo anterior (A origem
do Mal) vimos que Jesus é o remédio para o
pecado. Por isso dedicamos esta lição a
seguir para estudarmos mais a cerca do
filho de Deus.

1. Por que Jesus Cristo veio ao mundo?
Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao
mundo, para salvar os pecadores. 1 Tm. 1:15
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado;
mas quem não crê já está condenado. Jo. 3:17-18
2. Por que foi lhe dado o nome “Jesus”?
E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor,
dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o
que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o
nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mt. 1:2021
Jesus: Significa "o Senhor Salva". É a versão em português do nome
grego Iesous, que é uma adaptação do aramaico Yeshu'a.
Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Χριστός
(Khristós) que significa "Ungido". O termo grego, por sua vez, é uma tradução do
termo hebraico ַ( ָמ ִׁשיחMāšîaḥ), transliterado para o português como Messias.
3. O que fez Jesus pela humanidade e com que propósito?
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por
nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados
pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo
inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais,
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Rm. 5:8-10
4. Há outra forma de salvação que não seja por meio de Jesus Cristo?
E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum
outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. At. 4:12
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5. Qual a natureza de Jesus quando aqui na Terra?
... aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa
do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por
todos. Hb. 2:9
Nisto conhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus
Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito que não confessa que Jesus
Cristo veio em carne não é de Deus; 1 Jo. 4:2-3
Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei. Gl. 4:4
Jesus era humano e mortal.
6. Por que Jesus não poderia ser Deus?
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo
Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a
Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se
semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si
mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Fl. 2:5-8
Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te
glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda carne, para que dê a vida
eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só
por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jo. 17:1-3
Porque, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, pode socorrer aos que são
tentados. Hb. 2:18
Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus... Porque
não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas
fraquezas; porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Hb.
4:14-15
Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não pode
ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tg. 1:13
Jesus era carne, mortal e sujeito a tentação, estas características não estão
presentes em Deus.
7. Foi Cristo vitorioso sobre a morte?
Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. At. 2:32
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por
nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou
ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro e depois pelos
doze. 1 Co.15:3-5
Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que
dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem (Adão), também a
ressurreição dos mortos veio por um homem (Cristo). Porque, assim como todos
morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Co.
20-22
Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre; a morte
não mais terá domínio sobre ele. Rm. 6:9
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8. Quem convence o homem de que é pecador?
E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Jo.
16: 8
É o Espírito Santo.
9. Que ação deve tomar aquele que reconhece que é pecador?
Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo
para perdão dos pecados. At. 2:38
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 Jo. 1:9
Conclusão: Jesus pagou um alto preço, para que o homem pudesse ser
reconciliado com Deus, tendo a oportunidade de viver eternamente, livre do
pecado, da dor e do sofrimento. Resta o homem escolher se deseja viver no
pecado e receber a condenação ou buscar em Cristo a sua liberdade e vida
eterna.
É o próprio Jesus chama a todos.
“Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu
Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.” Jo. 14:23
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Lição 4: A Santa Lei de Deus

Texto Base: Tu estás perto, ó
Senhor,
e
todos
os
teus
mandamentos são a verdade.
Acerca dos teus testemunhos
soube, desde a antiguidade, que tu
os fundaste para sempre. Salmos
119:151-152
Introdução: Já estudamos a cerca do pecado e entendemos que o pecado é a
desobediência das ordenanças de Deus. Assim para não pecarmos é necessário
conhecermos quais são essas ordenanças (mandamentos). Os mandamentos formam o
que conhecemos como a lei de Deus. Devemos conhecer e cumprir tais mandamentos
para que assim estejamos agradando a Deus.
Encontramos no livro de Genesis ocasiões em que Deus castigou alguns indivíduos por
causa do pecado (Gn. 4:7-14; Gn. 6:5-12; Gn. 18:17-33; Gn. 19). Isto nos leva a crer
que a lei de Deus já existia e por ela Deus aplicava o seu juízo. O estudo a seguir inicia
no Êxodo, quando Deus então não cria a lei, mas a escreve.
1) De que maneira Deus revelou sua lei de forma escrita?
Então o Senhor vos falou do meio do fogo; a voz das palavras ouvistes; porém, além da
voz, não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos ordenou
cumprir, os dez mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra.
Deuteronômio 4:12-13
E deu a Moisés (quando acabou de falar com ele no monte Sinai) as duas tábuas do
testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18
2) Onde estão registrados os Dez Mandamentos que formam a lei de Deus?
Êxodo 20:2-17
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima
nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus
zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração
daqueles que me odeiam.
E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus
mandamentos.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; porque o Senhor não terá por
inocente o que tomar o seu nome em vão.
Lembra-te do dia do sábado, para o santificar.
Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus; não farás nenhuma obra, nem tu,
nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o
teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas.
Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao
sétimo dia descansou; portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou.
Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o

Doutrinas Bíblicas – Caderno do Professor

Igreja de Deus do Sétimo Dia – Curso Bíblico

12

Senhor teu Deus te dá.
Não matarás.
Não adulterarás.
Não furtarás.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa
alguma do teu próximo.
3) Quais os 2 princípios fundamentais da lei de Deus?
E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a
tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o
segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes
dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22:37-40
4) O que deve representar os mandamentos de Deus para o homem?
De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos;
porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12:13
A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá
sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o
mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. Salmos 19:7-8
E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7:12
Porque bem sabemos que a lei é espiritual; Romanos 7:14
5) Que disse Jesus ao jovem rico como condição para entrar na vida eterna?
Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos.
Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não
furtarás, não dirás falso testemunho;
Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19:1719
6) Não obedecer aos mandamentos pode ser considerado pecado?
Que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado
senão pela lei; porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse: Não
cobiçarás. Romanos 7:7
7) Quantos mandamentos são preciso violar para se tornar transgressor da lei?
Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se
culpado de todos. Porque aquele que disse: Não cometerás adultério, também disse:
Não matarás. Se tu pois não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor
da lei. Tiago 2:10-11
8) Que é dito dos que amam a lei de Deus, e lhes prestam obediência?
Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Salmos
119:1
Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmos 119:165
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera,
não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no
seu feito. Tiago 1:25
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9) Por que a inclinação da carne é inimizade contra Deus?
Porque bem sabemos que a lei é espiritual; Romanos 7:14
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os
que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é
morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne
é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode
ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:5-8
10) Como é chamado aquele que diz conhecer a Deus e não guarda seus
mandamentos?
Aquele que diz: Eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele
não está a verdade. 1 João 2:4
11) Jesus mudou a lei de Deus?
Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas; não vim destruir, mas cumprir.
Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til
jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes
mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o
menor no reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado
grande no reino dos céus. Mateus 5:17-19
12) Deus mudaria sua lei?
E chegar-me-ei a vós para juízo; e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros,
contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista
em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me
temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo; por isso vós, ó
filhos
de
Jacó,
não
sois
consumidos.
Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os
guardastes;
Malaquias 3:5-7
Conclusão: Vimos nesta lição que a lei de Deus é perfeita e eterna. Que existem
bênçãos para aqueles que a praticam. O salvo em Jesus não guarda a lei para se
salvar, mas a prática porque esta é uma atitude dos que são nascidos de Deus. Jesus e
nem o próprio Deus mudaram a lei, mas em Daniel 7 a bíblia cita um poder que se
levantaria contra o Altíssimo e este “mudaria” a lei de Deus. Este será um tema
abordado em um próximo estudo.

“Quem guarda os mandamentos, demonstra amor a Deus, ao próximo
e a si mesmo.”
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A Santa Lei de Deus
Lição 5: O Santo dia do Senhor

Texto Base: "Se você vigiar seus pés
para não profanar o sábado e para não
fazer o que bem quiser em meu santo
dia; se você chamar delícia o sábado e
honroso o santo dia do Senhor, e se
honrá-lo,

deixando

de

seguir

seu

próprio caminho, de fazer o que bem
quiser e de falar futilidades, então você
terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e
se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Pois é o Senhor quem fala.” Isaías
58:13-14(Bíblia Nova Versão Internacional)
Introdução: “Sábado: O santo dia do Senhor”. Esta expressão pode dizer muitas coisas para
alguns e para outros pode não significar nada. Conhecer o verdadeiro sentido do sábado e
“praticá-lo”, é fundamental para todo aquele que deseja agradar a Deus e santificar sua vida a
Ele. O sábado foi santificado e abençoado por Deus deste da criação do mundo. (Gn.2:2-3) Por
isso o quarto mandamento da lei de Deus só valida (formaliza) algo que já existia.(Ex.20:8-10)
1- Quando, por quem e por que foi estabelecido o sábado?
E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a
sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele
descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2:2-3
O sábado foi estabelecido pelo próprio Deus ao final da criação. O sábado foi deixado para
santificação.
2- Por causa de quem foi feito o Sábado?
E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
Marcos 2:27
3- O que requer o quarto mandamento da Lei de Deus?
Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus; Êxodo 20:8-10
Deixar nossos próprios interesses e santificar esse dia ao Senhor. Lembrar que este dia não é
nosso, mas do Senhor.
4- Como Deus provou a Israel no deserto?
Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá,
e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou
não. Êxodo 16:4
Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: Colhei dele cada um conforme ao que pode
comer. Êxodo 16:16. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém,
Doutrinas Bíblicas – Caderno do Professor

Igreja de Deus do Sétimo Dia – Curso Bíblico

15

não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte; e criou
bichos, e cheirava mal; por isso indignou-se Moisés contra eles. Êxodo 16:19-20
A ordem do Senhor era que cada um “trabalhasse” pelo seu pão, colhendo cada dia sua porção,
confiando que no dia seguinte o Senhor mandaria mais do maná do céu.
5- Qual era o compromisso de Deus para com o povo no sexto dia e o que o povo deveria
fazer neste dia?
Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado; nele não haverá o maná. Êxodo 16:26.
Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no sexto dia vos dá pão para dois
dias; cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Êxodo 16:29
E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado; e não cheirou mal nem
nele houve algum bicho. Êxodo 16:24
O povo deveria pela fé colher da porção dobrada no sexto dia para não ter que realizar aquela
atividade no sábado. Deus honrava a fé de seus filhos enviando pão em dobro e fazendo que
este se conservasse fresco por mais um dia.
6- Quando chegou o sétimo dia, que fizeram alguns dos israelitas?
E aconteceu ao sétimo dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o
acharam. Êxodo 16:27
Desobedeceram ao Senhor, não honrando seu dia e pensando em si mesmos.
7- Qual foi a conseqüência para os que não obedeceram aos mandamentos do Senhor?
Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e
rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles;
e profanaram grandemente os meus sábados; e eu disse que derramaria sobre eles o meu
furor no deserto, para os consumir. Ezequiel 20:13. E, contudo, eu levantei a minha mão para
eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e
mel, e é a glória de todas as terras; Ezequiel 20:15
Perderam a recompensa vinda de Deus.
8- Que simboliza o sábado entre Deus e seus filhos?
E lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles; para que
soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12
E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu
sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20:20
È o sinal de Deus entre Ele e seus filhos.

Conclusão: O propósito principal do sábado é a santificação. Jesus afirma que o sábado foi
criado por causa do homem (Mc.2:27). Mas quando o sábado foi estabelecido por Deus o
homem ainda não havia pecado. Isto nos faz perceber que a importância em separar este dia
para o Senhor está em buscar um relacionamento mais profundo com o criador. Após o pecado,
a santificação (no sentido de ser separado do pecado) deve ser uma busca constante e diária de
todo homem (Rm. 6:22; Hb.12:14). O sábado torna-se um dia agradável onde se deixa de fazer
a própria vontade e se coloca 100% a disposição de Deus (Is.58:13-14); Pois este dia é a
aliança entre Deus e seus filhos (Ez. 20:12).
Ainda há muitas mais coisas a serem ditas sobre o sábado, tais como: Jesus e os apóstolos
guardavam o sábado? Jesus aboliu a lei de Deus e o sábado? O Domingo é o sábado do
cristianismo? Essas perguntas serão abordadas em nossos próximos estudos.

Outros textos relacionados: Dt.5:15; Is.56:2; Mt.24:20; Lc.4:16; At.17:2; Mt.5:17-18;
Ap.22:14; Ap.14:12; 1 Jo.2:4-6; Tg.2:10-11.
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Lição 06: Quem mudou a Lei de Deus?
Texto Base: “Não penseis que vim destruir a lei
ou os profetas; não vim destruir, mas cumprir.
Porque em verdade vos digo que, até que o céu e
a terra passem, nem um jota ou um til jamais
passará da lei, sem que tudo seja cumprido.
Qualquer,
pois,
que
violar
um
destes
mandamentos, por menor que seja, e assim
ensinar aos homens, será chamado o menor no
reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir e
ensinar será chamado grande no reino dos
céus.” Mt. 5:17-19
Introdução: A qual lei Jesus estava se referindo quando disse que está não seria destruída por ele,
conforme Mt. 5:17? Jesus falava sobre os 10 mandamentos. Nos evangelhos encontramos Jesus mais do
que cumprindo os mandamentos, mas também dando o verdadeiro entendimento sobre eles (Mt.22:3640). Jesus não mudou ou anulou a lei de Deus (Mt. 5:17; Rm.3:31), mas deixou o exemplo de como
devemos cumpri-la na nova aliança. Também veremos neste estudo a cerca da profecia de Daniel 7:25
que falou de um poder que tentaria mudar as leis de Deus.
1- Trechos dos evangelhos e das epistolas comprovam que os 10 mandamentos eram cumpridos
por Jesus e pelos cristãos no novo testamento. Os versos a seguir são alguns exemplos disso:
1º Não terás outros deuses diante de mim (Ex.20:3):
Outras coisas podem ocupar o lugar de Deus em nossas vidas? Quais? Mt.6:24 a riqueza (dinheiro)
como um Deus, Mt.13:22; 1 Jo.2:15 o mundo como um Deus.
2º Não farás para ti imagem de escultura... não te encurvarás a elas nem as servirás (Ex.20:4):
Qual a conseqüência da idolatria? 1 Co. 6:10; Ef.5:5; Ap.21:8 R.: Não herdar o reino de Deus.
3º Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão (Ex.20:7):
O nome do senhor é importante para salvação (Rm.10:13) por isso deve ser honrado.
O nome do Senhor não deve ser blasfemado (I Tm.6:1; Ap.16:9)
4º Lembra-te do sábado para o santificar (Ex.20:8).
Liste abaixo algumas aplicações do sábado no novo testamento (Conceito de sábado na nova
aliança):
Dia de receber e aplicar a misericórdia (Mt.12:7)*
Dia de fazer o bem (Mt.12:12)
Dia de reunir-se para cultuar (Mt.12:8-9; Lc.4:16; At.16:13).
Dia de curar os enfermos (Mt.12:12-15; Lc.14:1-4; Jo.7:23) e expulsar os demônios (Lc.4:31-36).
Dia de ensinar e aprender sobre a palavra de Deus (Lc.4:16 e 31; At.17:2)
Dia de descanso dos afazeres cotidianos (Lc.23:56)
Dia feito por causa do homem (Mc.2:27) *
Jesus nunca profanou o sábado, mas deixou exemplos claros de que este dia pode e deve ser vivido para
se relacionar mais profundamente com Deus e realizar as suas obras. O conceito original do sábado
(Ex.20:8-11) é: pare o seu trabalho e separe (santifique) esse dia para Deus, esteja à disposição Dele,
para realizar sua obra e fazer a sua vontade. Quando Jesus falou “meu pai trabalha até agora e eu
também” (Jo.5:17), ele estava dizendo que não existe um só dia que Deus deixe de nos proteger, amar e
exercer a sua misericórdia. Quanto mais bênçãos Ele não dará para aqueles que honram o seu dia?
* Esse relato também se encontra em Lucas 6, porém Lucas menciona tratar-se de um sábado segundoprimeiro (feriado), não o sétimo da criação. No entanto todos os feriados (sábados) eram religiosos e por
isso havia restrições semelhantes ao sábado (7º dia da criação). O interessante aqui é que Jesus não
justifica suas ações ou dos discípulos recorrendo dizer que não se tratava do sábado (7º da criação), mas
ensina o conceito do sábado da nova aliança.
5º Honra teu pai e a tua mãe (Ex.20:12):
Jesus estando impossibilitado de cuidar da sua mãe, designa um amigo confiável para fazer.(Jo.19:26-27)
Paulo instruiu a Timóteo a honrar os irmãos mais idosos como pais e mães. (I Tm. 5:2)
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6º Não matarás (Ex.20:13):
Jesus disse que aquele que até com palavras mata (Mt.5:21-22) seu irmão é culpado e que devemos
amar até nossos inimigos (Lc.6:27-29).
Os homicidas serão jogados no lago de fogo. (Ap.21:8)
7º Não adulterarás (Ex.20:14):
Ensinamentos de Cristo sobre o adultério: Mt.5:27-28; Mc.10:11-12; Mt.19:9; Mt.15:19.
Jesus conceitua o adultério não apenas como um ato físico, mas como algo que envolve mente e
coração.
Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. (I Co.6:10)
8º Não furtarás (Ex.20:15):
Jesus orienta cumprir este mandamento. (Mt.19:16-19);
Jesus ensina não roubar do homem nem de Deus (Mt.22:21)
Paulo aconselha que aquele que rouba não deve roubar mais. Ef.4:28
Os ladrões não herdarão o reino de Deus. (I Co.6:10)
9º Não dirás falso testemunho (Ex.20:16):
Jesus disse que o diabo é pai da mentira e os mentirosos seus filhos (Jo.8:44);
Paulo aconselha a deixar a mentira e falar a verdade (Ef.4:25);
Os mentirosos serão lançados no lago de fogo (Ap.21:8).
10º Não cobiçaras... (Ex.20:17)
Jesus disse: A cobiça nasce do coração do homem (Mt.5:27-28);
Paulo disse: Não cobiçaras nem prata, nem ouro, nem roupas (At.20:33);
Não tenhamos inveja uns dos outros (Gl.5:26).
E Jesus disse: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.” Mt. 22:37-40
2- Quando Jesus disse sobre o primeiro grande mandamento, ele estava invalidando os 10
mandamentos ou criando um outro mandamento? Dt.6:4-5; Ex.20:3-11.
R.:Quem ama a Deus de todo o coração, alma e entendimento, guarda os 4 primeiros mandamentos da
lei, pois quem o ama não terá outros deuses (1º), não fará ídolos (2º), não tomará o nome do Senhor em
vão (3º) e guardará o sábado do Senhor (4º). Tudo que é relacionado a Deus deve ocupar o primeiro lugar
em nossas vidas, por isso Jesus não estava invalidando ou criando um outro mandamento, mas
reafirmando um fundamento.
3- O que significa amar a Deus de todo coração, alma e entendimento?
R.: Sentir, viver, compreender que se deve amá-lo, servi-lo pelo que Ele é (Deus) e não pelo que Ele faz ou pode fazer.

4- Quando Jesus disse sobre o segundo grande mandamento, ele enfatizava que os 6
mandamentos relacionados ao próximo estavam fundamentados no amor, mas tarde o apostolo
Paulo também faz uma afirmação. Qual afirmação é esta? Lv.19:18; Ex.20:12-17.
R.: Com efeito: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não
cobiçarás; e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: Amarás ao teu próximo
como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor.
Rm.13:9-10
5- Para quem a lei é promulgada?
R.: Não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores (I Tm.1:8-10). Sabemos que os
que aceitaram a Cristo não vivem na prática do pecado (1 Jo.3:9). Portanto quando a escritura diz que o
fim da lei é Cristo (Rm.10:4), ou a lei serviu de aio para conduzir a Cristo (Gl.3:24), não está mostrando
que a lei foi abolida, uma vez que os pecadores continuam existindo, mas está mostrando que a lei não
tem mais ação condenatória naquele que aceitou a Cristo e não vive no pecado (Rm.8:1-2).
6- A lei de Deus foi anulada pela fé?
R.: Paulo pergunta: Anulamos a lei pela fé? Ele mesmo responde: De modo nenhum, antes
estabelecemos a lei (Rm.3:31). Quando diz: Separados estão de Cristo os que se justificam na lei,
certamente não está falando dos dez mandamentos, mas das outras leis que foram abolidas por Cristo na
cruz, tais como circuncisão (I Co.7:19; Gl.5:6), sacrifícios de animais (Cl.2:14; Hb.9:11-15 e 28), etc., pois
seria uma incoerência crermos quem guarda a lei de Deus, não adulterando, não matando, não fazendo
imagem de escultura, etc., estaria separado de Cristo.
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Lei Cerimonial

1.É chamada lei real (Tg.2:8)

1. É chamada lei que consiste em ordenanças (Ef.2:15)

2. Foi proferida por Deus (Dt.4:12-13)

2. Era transitória (Hb.9:9-10; Hb.10:1)

3. Foi escrita por Deus em tabuas de pedra. Ex.24:12

3. Era uma cédula de ordenanças (Col.2:14)

4. Foi escrita pelo dedo de Deus (Ex.31:18)

4. Foi escrita por Moises em um livro (II Cr.35:12)

5. Foi posta na arca (Ex.40:20; I Re.8:9; Hb.9:4)

5. Foi posta ao lado da arca (Dt.31:24-26)

6. É perfeita (Sl.19:7)

6. Nenhuma coisa aperfeiçoou (Hb.7:19)

7. Deverá permanecer firme para sempre (Sl.111:7-8)

7. Foi cravada na cruz (Col.2:14)

8. Não foi abolida por Cristo (Mt.5:17)

8. Foi ab-rogada por Cristo (Ef.2:15; Hb.7:18; Hb.9:12)

9. Deveria ser engrandecida por Cristo (Is.42:21)

9. Foi tirada por Cristo (Col.2:14; Hb.9:11-15)

10. Comunica conhecimento do pecado (Rm.3:20; 7:7)

10. Foi instituida em consequencia do pecado (Lv.3 ao 7)

7- Daniel capítulo 7 fala de um poder que tentaria mudar a lei de Deus, quem é esse poder?
Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos
serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Daniel 7:25
O verso acima tem uma ligação direta com Ap. 17 que fala sobra a mulher sentada sobre uma besta. A
Igreja de Deus possui estudos profundos sobre o tema, porém vamos nos deter apenas no cumprimento
profético de Dn.7:25. A história mostra que a igreja católica romana é responsável por estabelecer
mudanças nos 10 mandamentos e assim ensinar aos seus seguidores.
10 Mandamentos Êxodo 20:3-17
1.
2.

Não terás outros Deuses diante de mim;
Não farás para ti imagem de escultura; Não as
adorarás...
3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão;
4. Lembra-te do dia do Sábado para o Santificar...
5. Honra teu pai e tua mãe para que se ...
6. Não matarás;
7. Não adulterarás;
8. Não furtarás;
9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo;
10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, Não cobiçarás a
mulher do teu próximo...

10 Mandamentos segundo o catecismo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amar a Deus sobre todas as coisas
Não tomar seu santo nome em vão
Guardar domingos e festas
Honrar pai e mãe
Não matarás
Não pecar contra a castidade
Não furtarás
Não levantar falso testemunho
Não desejar a mulher do próximo
Não cobiçar as coisas alheias.

Mandamentos escritos pelo dedo do homem.
Mandamentos escritos pelo dedo de Deus (Ex.31:18).

“O Catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecidos por Santo Agostinho e que se tornou
tradicional na igreja católica”. Extraído do catecismo da igreja católica – Edição revisada de acordo
com o texto oficial em latim, p. 545 – parágrafo 2066 – Edições Loyola – 10ª. edição – julho de 2000.
O segundo mandamento que proíbe a adoração de imagens foi retirado. O terceiro tornou-se o segundo.
O quarto tornou-se o terceiro, mas, substituindo o sábado pelo domingo. Para manter os Dez
Mandamentos, o décimo foi dividido em dois.
Também é sabido que a igreja romana oprimiu os verdadeiros cristãos do ano 538 a 1798 d.C., ou seja.
1260 anos. Período de 3,5 proféticos conforme Daniel 7:25. O tempo da profecia (3,5 anos) deve ser
entendido como tempos proféticos, por isso usamos como base de interpretação 1 dia = 1 ano (Ez.4:6;
Nm.14:34), assim temos 3,5x360dias(1 ano) = 1260 anos literais.
Percebe-se então o cumprimento literal da profecia de Dn.7:25, blasfemou contra Deus quando tentou
mudar sua lei, perseguiu os santos e mudou os tempos (Mudança do sábado para o domingo pelo concilio
de Laodicéia em 364 d.C).
Conclusão: Vimos neste estudo que os dez mandamentos são imutáveis. Deus não os alterou, também
não foram abolidos ou alterados por Jesus ou pelos apóstolos. Jesus ensinou como praticá-los da forma
que Deus se agrada. Praticar os mandamentos é mais do que uma questão de fé, é uma questão de amor
a Deus e ao próximo.

“Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus
e permanecem fiéis a Jesus.” Ap.14:12
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Lição 7: O homem e seu destino

Texto Base: “E ordenou o Senhor
Deus ao homem, dizendo: De toda
árvore
do
jardim
comerás
livremente, mas da árvore da
ciência do bem e do mal, dela não
comerás; porque, no dia em que
dela
comeres,
certamente
morrerás”.
Gên. 2:16-17

Introdução: O primeiro casal havia sido advertido que se comesse da árvore proibida, eles
morreriam (Gên. 2:17). O maligno, no entanto, disse o contrário: “Certamente não morrereis”.
(Gên. 3:4). Deus, conhecedor de todas as coisas para evitar que o homem pecador se tornasse
imortal, colocou um querubim para lhe impedir o acesso á árvore da vida (Gên.3:22-24). Este
fato revela que tudo no homem se tornou mortal, não restando nada que sobreviva após sua
morte.
1- Como foi criado o homem?
E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os
criou. Gênesis 1:27
O Senhor Deus criou homem e mulher, apenas estes e nada diferente destes.
2- De que é formado o homem? Tem ele uma alma ou é uma alma?
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e
o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7
Sobre o boneco de barro (sem vida) o Senhor soprou o fôlego de vida, para fazê-lo alma
vivente. O homem não possui uma alma, ele é uma alma. Boneco de barro + fôlego de vida =
alma vivente.
Imaginemos uma lâmpada elétrica: a lâmpada apagada é um corpo, a energia é o fôlego de
vida (espírito), a luz é a alma que é produzida pela junção da lâmpada (corpo) + energia.
3- Há outras criaturas além do homem chamadas de almas, e que tenha fôlego de vida?
E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma
vivente, toda a erva verde será para mantimento; e assim foi. Gênesis 1:30
E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de
todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito
de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Gênesis 7:21-22
E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e
morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse 16:3
4- Qual a diferença do homem e do animal quando morrem?
Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes
sucede a mesma coisa; como morre um, assim morre o outro; e todos têm o mesmo fôlego, e a
vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade.
Todos vão para um lugar; todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Eclesiastes
3:19-20
E o pó volte à terra, como o era, e o espírito (fôlego de vida) volte a Deus, que o
deu. Eclesiastes 12:7
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O espírito dos seres viventes, homens ou animais, é o fôlego de vida. Uma vez mortos, seus espíritos
(fôlego, sopro de vida) retornam para fonte: Deus (Gên. 7:21,22; Jó 27:3; Salmo 104:29; Ecl. 3:19-21;
12:7). Tal espírito, portanto, não representa nenhuma personalidade, mas tão somente uma força vital.
Esta é a razão de necessitarmos da ressurreição de um corpo (Mat. 27:52). Sem o espírito, o corpo está
morto (Tiago 2:26). O espírito é apenas uma energia. Lembremo-nos do exemplo da lâmpada: sem a
energia está morta. Somente energia sem corpo (lâmpada) também não há luz.
Outras conotações bíblicas para alma e espírito:
Alma como vida: Lev. 17:11,14; Gên. 9:4,5; Atos 20:10; Heb. 10:39;
Alma como coração: Gên. 34:3: 1 Sam. 20:17; I Reis 11:37; Ecl. 6:2; Marcos 14:34.
Espírito com diversas conotações:
Caráter: Salmo 51:10;

-

Humildade: Mateus 5:3;

Semelhança: Lucas 1:17;

-

Ânimo: Genesis 45:27; Juízes 15:19; Jó 17:1; Salmo 143:7;

Atitude: I Coríntios 4:21; Gálatas 6:1;

-

Disposição Mental: Genesis 41:7; Provérbios 25:28;

-

Conhecimento: Lucas 1:80;

Vida: Apocalipse 13:15;
-

Pensamento comum: Filipenses 1:27;

Poder de Deus (Esp Sto): Isaías 11:2; Atos 4:31; Atos 28:25; Romanos 8:11; 2 Pedro 1:21
5- Como que é comparada a morte na Bíblia?
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos
entristeçais, como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13
Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um
homem. 1 Coríntios 15:20-21
Assim falou; e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono (vou
ressuscitá-lo). Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo.
Mas Jesus dizia isto da sua morte; eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono.
Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto; João 11:11-14
Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu
vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10
A comparação da morte como um sono no Novo Testamento e o verso de Eclesiastes faz-nos entender
de que não há consciência alguma após a morte. A pessoa deixa de “existir”, por isso torna-se necessário
a ressurreição, seja para uma redenção eterna ou condenação.
6- Onde se encontram hoje aqueles que já morreram (justos ou injustos)?
Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a
mesma coisa; como morre um, assim morre o outro; e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos
homens
sobre
os
animais
não
é
nenhuma,
porque
todos
são
vaidade.
Todos vão para um lugar; todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Eclesiastes 3:19-20
E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para
vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2
Na morte o homem e os animais são iguais tornam-se inexistentes. O verso de Daniel 12:2 ao citar
que muitos dos que dormem ressuscitarão, descreve um principio bíblico de que a ressurreição é apenas
para o homem. Somente após uma ressurreição o homem receberá sua recompensa, seja ela a vida
eterna ou castigo.
7- Os mortos sabem alguma coisa do mundo dos vivos? Podem eles participar das coisas
terrestres?
Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada
e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu
com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Eclesiastes 9:5-6
Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se
acabam. Salmos 146:4 (Bíblia na Linguagem de Hoje)
Na morte não existe lembranças ou planos, por isso o morto não pode se comunicar com o mundo dos
vivos. A morte é o estado de inexistência. Pode algo que não existe se comunicar? Evidente que não.
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8- Porventura os justos que já morreram estão no céu e louvam a Deus?
Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmos 115:17
Porque na morte não há lembrança de ti; no sepulcro quem te louvará? Salmos 6:5
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à
minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. At 2:34-35
Já temos visto que todos os mortos inexistem, logo ninguém, mesmo os justos podem estar no céu. Jesus
afirmou que os justos ressuscitarão no último dia (João 5:28,29; 6:39-44, 54; Ver I Cor. 15:22,23). Deus
tem em memória o testemunho dos justos e todos receberão, na ressurreição, a vida eterna (Luc. 14:14).
Não é verdade que os 144 mil ou outros santos já estejam com Cristo reinando. Ninguém recebe
adiantado (Heb. 11:13, 39,40; Mat. 19:27-29; Apoc. 11:18; 22:12).

9- E o seio de Abraão de que fala a parábola de Lucas 16:19-31? Não é um lugar onde os
salvos ficam até a vinda de Cristo?
Primeiramente é bom sabermos o que é uma parábola. É uma forma de ilustração comparativa
que visa esclarecer uma verdade qualquer. Nem sempre usa de uma história verídica, nem tenta
contar algo que deva ser aceito como uma história real e sim um tipo de narrativa que nem
sempre ocorreu realmente. (Ver Enciclopédia de Bíblia Teologia e Filosofia, Vol. 5, pág. 57). A
parábola do rico e Lázaro, na verdade ilustra a situação dos judeus, ricos espiritualmente por
possuírem os oráculos divinos (Rom. 3:1; 9:4,5), mas duros de coração e dos gentios, pobres,
estranhos aos concertos da promessa e sempre na dependência das migalhas (Efés.
2:11,12,19; Mat. 8:8-12; 15:21-28; Atos 10:28), todavia sensíveis na aceitação do Messias e sua
causa.
10- E quanto a Enoque, Elias e Moisés? Não tiveram estes um tratamento diferenciado?
Segundo as Escrituras, todos os homens devem morrer (Heb. 9:27). Enoque morreu, bem como
todos os demais homens morreram (Heb. 11:13, 32-34; Judas 9). Elias, cerca de 10 anos depois
do arrebatamento enviou uma carta a Jeorão (II Crôn. 21:12), rei de Judá: onde estava Elias?
No Céu? (Conheça o estudo: Onde estão Enoque e Elias).
11- Qual a esperança dos que morreram em Cristo?
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta
de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16
Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a
trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1
Coríntios 15:51-52
A esperança dos que morrerão em Cristo (justos) está justamente na ressurreição, ou seja,
voltar a viver, porém com um corpo incorruptível, não mais sujeito ao pecado e sua
conseqüência que é a morte. A esperança é de ressuscitar (voltar a existência) para a
imortalidade. Esta ressurreição dos justos ocorrerá na volta de Cristo a Terra.
Conclusão: O homem é mortal. Isto foi resultado de sua livre escolha. Infelizmente ardorosos
religiosos, concordes com o paganismo grego, espiritismo, catolicismo e religiões místicas
advogam a imortalidade da alma ao ensinar a recompensa imediata após a morte e ao dizer que
o homem segue vivendo num mundo espiritual. Estes se esquecem que, se o homem é mesmo
imortal, já não necessita de Cristo para ter vida eterna. Tornam desnecessária a ressurreição,
pois quem já está no gozo da salvação, que necessidade tem de um corpo?
O fato é que a imortalidade seria alcançada se o homem comece da arvore da vida, mas por
causa do pecado Deus lhe privou disso (Gên.3:22-24). Através de Cristo o homem redimido de
seu pecado adquire o direito de comer desta arvore (Apc.2:7), recebendo agora a imortalidade
(vida eterna).
Esperamos que este estudo tenha sido esclarecedor, mas se até aqui você tem feito as
seguintes perguntas: E o castigo dos maus? O inferno? Existe primeira e segunda morte? Saiba
que esses temas fazem parte de outras lições e veremos posteriormente.
“Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham
direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas”. Ap. 22:14
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Lição 8: A Ressurreição dos Justos e Ímpios
Texto
Base: Texto
Base: “Tendo
esperança em Deus, como estes mesmos
também esperam, de que há de haver
ressurreição de mortos, assim dos justos
como dos injustos”. Atos 24:15
Introdução: Vimos na lição anterior que o
homem é mortal e que a morte é o estado da
inexistência. Nesta nova lição veremos que
todos os mortos ressuscitarão, alguns para
vida eterna e outros para a morte eterna.
1- Os que foram à sepultura, poderão voltar a viver?
Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão
a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que fizeram o
mal para a ressurreição da condenação. João 5:28-29
Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por
um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados
em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo,
na sua vinda. 1 Coríntios 15:20-23
Várias ressurreições ocorreram antes e depois de Cristo (I Reis 17:22-24; Heb. 11:35), todavia
estes personagens viveram por algum tempo e morreram de novo. Jesus ressuscitou num corpo
incorruptível. Já vimos que Jesus falou da ressurreição final de justos e ímpios (João 5:28, 29).
Haverá duas ressurreições, separadas por um período de mil anos. Da primeira participarão
todos os justos mortos desde o princípio e da segunda os ímpios mortos (Apoc. 20:4-6).
2- Que aconteceria se Cristo não houvesse ressuscitado?
E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé.
E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de
Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não
ressuscitam.
Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não
ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que
dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15:14-18
É com muita razão que o apóstolo Paulo enfoca aos coríntios que se Cristo não ressuscitou,
todos estariam definitivamente perdidos. Isto faz da ressurreição de Cristo um acontecimento da
maior importância e essencial no plano da salvação. Isto garante nossa fé, pois se
verdadeiramente estivermos nEle e em Sua Palavra, ressuscitaremos e viveremos, assim como
Ele venceu a morte e vive eternamente.
3- Quando ressuscitarão os justos e quando receberão sua recompensa?
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta
de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16
E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as almas
daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não
adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas
mãos; e viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram,
até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda
morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Ap. 20:4-6
Esta ressurreição dos justos ocorrerá na volta de Cristo a Terra. Sua recompensa será a vida
eterna e reinar ao lado de Cristo.
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4- Quando ressuscitarão os outros mortos (os injustos) e para quê?
Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira
ressurreição. Apocalipse 20:5
E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra
e o céu; e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam
diante de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos
foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E
deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia; e
foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago
de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi
lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:11-15
Os ímpios ressuscitarão na segunda ressurreição, após mil anos da primeira. A ressurreição dos
ímpios é para o juízo final, para serem julgados e condenados. Esta condenação é chamada de
segunda morte, ou seja, o fim do ímpio.
5- Com que corpo ressuscitarão os justos?
Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção; ressuscitará
em incorrupção. 1 Coríntios 15:42
Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo
espiritual. 1 Coríntios 15:44
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é
mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15:53
Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus
Cristo,
Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o
seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:20-21
Corpo incorruptível = não sujeito ao pecado;
Corpo imortal = não sujeito a morte.
6- Após a ressurreição, qual será a função dos justos?
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem
poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil
anos. Apocalipse 20:6
Palavra fiel é esta: que, se morrermos com ele, também com ele viveremos; Se sofrermos,
também com ele reinaremos; se o negarmos, também ele nos negará; 2 Timóteo 2:11-12
7- Onde os santos irão reinar para sempre?
E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos;
porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e
povo, e nação;
E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes; e reinaremos sobre a terra.Ap. 5:9-10
Conclusão: Se a morte é o estado da inexistência, a ressurreição trás novamente a existência o
homem. O ressurreto receberá a recompensa pelas escolhas que vez em vida (antes da morte).
A recompensa é a vida eterna para os salvos em Cristo e condenação para os pecadores não
arrependidos. Como vimos na lição 3 “Jesus a Solução para o Pecado”, somente através do
filho de Deus poderemos sermos salvos. Abra o seu coração para Ele, arrependa-se dos seus
pecados, deixe ele viver em você (Jo.14:23) Se isto acontecer você viverá para sempre com Ele.

"Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida;
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Jo.11:25
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Lição 9: A Volta do Messias
Texto Base: “Assim também Cristo,
oferecendo-se uma vez para tirar os
pecados de muitos, aparecerá segunda
vez, sem pecado, aos que o esperam para
salvação.” Hebreus 9:28
Introdução: A segunda vinda de Jesus é um
evento de maior importância para todos os
que esperam na Palavra de Deus. É o
momento da ressurreição e transformação
dos santos, o tempo de nossa recompensa. É
o tempo do acerto de contas com reis e
nações e ponto de partida do Reino Milenar
Messiânico.

1- Para onde foi Jesus 40 dias depois de sua ressurreição?
Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de
Deus. Marcos 16:19. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao
céu. Lucas 24:51. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e
infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando das coisas
concernentes ao reino de Deus. Atos 1:3. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às
alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Atos 1:9
R: Jesus foi elevado às alturas, ou seja, para o céu.
2- Que disseram os anjos quando Jesus estava subindo para o Céu?
E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois
homens vestidos de branco. Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estais olhando
para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como
para o céu o vistes ir. Atos 1:10-11
R: Que o mesmo Jesus que estava subindo ao céu, haveria de vir novamente.
3- Que prometeu Jesus antes de sua morte?
E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para
que onde eu estiver estejais vós também. João 14:3
R: Que viria outra vez para levar os salvos para estar com ele. Nas próximas perguntas veremos
que o tempo de Jesus no céu estará findo, por isso onde será este lugar que Cristo ficará com
os salvos?
4- Até quando Jesus ficará no céu?
O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus
falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3:21
Até chegar o tempo da restauração de todas as coisas.
Quando Jesus retornar, promoverá a restauração de todas as coisas. O Planeta terra que tem
sofrido as consequências do pecado, será totalmente restaurado por ocasião do
estabelecimento do Reino de Deus, na vinda do Senhor Jesus Cristo.
5- Como voltará Jesus?
E então verão vir o Filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21:27
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e
verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.Mateus
24:30
R: Virá numa nuvem, com poder e grande glória.
Doutrinas Bíblicas – Caderno do Professor

Igreja de Deus do Sétimo Dia – Curso Bíblico

25

6- Na vinda de Cristo, qual a primeira atividade dos anjos de Deus?
Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei
primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu
celeiro.Mateus 13:30
Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa
escândalo, e os que cometem iniqüidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá
pranto e ranger de dentes. Mateus 13:41-42
R: Separar o trigo do joio. Os anjos do Senhor irão “colher” do reino do Senhor Jesus os ímpios
que cometem iniqüidade.
7- Que mais farão os anjos que vierem com Cristo?
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus
escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Mateus 24:31
R: Ajuntarão os escolhidos do Senhor.
8- Que acontecerá com os justos mortos quando Jesus voltar?
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta
de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16
R: Ressuscitarão primeiro.
9- Onde os escolhidos serão ajuntados, quando Jesus voltar?
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17
R: Seremos arrebatados juntamente com os justos ressuscitados, a encontrar o Senhor nos
ares.
O ajuntamento dos santos se dará nas nuvens, nos ares. A Bíblica diz que os santos serão
arrebatados até as nuvens para encontro com o Senhor Jesus nos ares.
10- Após o encontro nos ares, para onde vai Jesus com os salvos?
E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se
assentará no trono da sua glória; Mateus 25:31
E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de
Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e
para o ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do monte se apartará para o norte, e
a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes
chegará até Azel; e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei
de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo. Zacarias 14:4-5
R: Então Jesus se assentará no trono da sua glória. E naquele dia Jesus colocará seus pés no
monte das oliveiras que está em Jerusalém.
11- Que papel exercerá Jesus naquele dia? Que papel desempenharão os santos com
Ele?
E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia um será o Senhor, e um será o seu
nome. Zacarias 14:9
Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um Renovo justo; e, sendo rei, reinará
e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23:5
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem
poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil
anos. Apocalipse 20:6
R: E o Senhor será rei sobre toda a Terra; Ele reinará, prosperará e praticará a justiça e o juízo
na Terra. Quanto aos santos, serão sacerdotes e reinarão com Cristo durante mil anos.
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Para responder a próximas perguntas, leia também Mateus 13:24-30; Mateus 24:36-44
12- O que acontecerá com a planta que Deus não plantou?
Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta, que meu Pai celestial não plantou, será
arrancada. Mateus 15:13
13- De acordo com as palavras de Jesus, com que é comparado o mundo, o joio e o trigo?
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a
boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no
meio do trigo, e retirou-se. Mateus 13:24-25. O campo é o mundo; e a boa semente são os
filhos do reino; e o joio são os filhos do maligno; O inimigo, que o semeou, é o diabo; e a
ceifa é o fim do mundo; e os ceifeiros são os anjos. Mateus 13:38-39
O mundo é um campo, a boa semente (trigo) são os filhos de Deus e o joio (má semente) são os
filhos do diabo.
14- No dia da colheita, quem será colhido primeiro: o trigo ou o joio? Mt.13:30,40,41
Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei
primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro.
Mateus 13:30
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo.
Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa
escândalo, e os que cometem iniqüidade. Mateus 13:40-41
15- De onde será colhido o joio? Onde será lançado?
Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa
escândalo, e os que cometem iniqüidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá
pranto e ranger de dentes. Mateus 13:41-42
Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores; porquanto têm
transgredido as leis, mudado os estatutos, e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição
tem consumido a terra; e os que habitam nela são desolados; por isso são queimados os
moradores da terra, e poucos homens restam. Isaías 24:5-6
Os ímpios serão colhidos do seu reino (terra) para serem destruídos.
16- Com que Jesus comparou o dia da sua segunda vinda?
E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem.
Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e
davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até
que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem.
Mateus 24:37-39
17- O que aconteceu com aqueles que estavam despreocupados nos dias de Noé? Será
diferente na segunda vinda de Jesus?
E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do
Filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro; estando
duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada outra. Mateus 24:39-41

Conclusão: A colheita do joio inicia na guerra do Armagedom e a reunião do trigo com seu
ceifeiro se dará ao fim desta guerra. Devemos estar preparados para o encontro com Senhor
nas nuvens. Estejamos atentos, vigilantes e obedientes a palavra de Deus. Assim estaremos
nos qualificando para sermos uns daqueles que reinarão com o Senhor.
“Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir.”
Mt 25:13
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Lição 10: O Armagedom
Texto Base: “Virá, pois, como ladrão o dia do
Senhor, no qual os céus passarão com grande
estrondo, e os elementos, ardendo, se dissolverão,
e a terra, e as obras que nela há, serão
descobertas.” 2 Pedro 3:10
Introdução: Armagedom tem origem na expressão
hebraica har megiddo, que significa "monte de Megido"
(Ap.16:16; Jl.3:1-2). Cremos que o Armagedom será a
última batalha de uma iminente guerra mundial
(Zc.14:12; II Pe.3:10 e 12) que terá o seu fim com o
retorno do messias a essa terra (Mt.24:30).
No livro do profeta Joel há uma previsão aproximada do momento em que esta guerra
acontecerá. Seria após o retorno do povo judeu para seu país e a retomada de Jerusalém pelos
judeus (Jl.3:1-2). Judá foi restaurado em 1948 com a formação do moderno Estado de Israel e
Jerusalém foi reconquistada pelos judeus em 1967. Desde então o Armagedom se tornou uma
questão de detalhes.
1- Que cidade será o ponto central desta batalha?
Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e
também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma
pedra pesada para todos os povos; todos os que a erguerem, serão gravemente feridos. E
ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Zacarias 12:2-3
Pois eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que eu restaurar os exilados de Judá e de
Jerusalém, congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá; e ali com elas
entrarei em juízo, por causa do meu povo, e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam
por entre as nações; repartiram a minha terra. Joel 3:1-2
2- Qual o objetivo do ajuntamento das nações contra Jerusalém?
Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios; os quais vão ao encontro dos reis da
terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus TodoPoderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom. Apocalipse 16:14
e 16
E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que
estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. Apocalipse 19:19
Será uma batalha física e espiritual.
3- Quando as nações estiverem reunidas e pelejando contra Jerusalém, que acontecerá
da parte do Senhor?
E o Senhor sairá, e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha.
Zacarias 14:3
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão,
e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus
24:30
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo.
Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa
escândalo, e os que cometem iniqüidade. Mateus 13:40-41
E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e
Verdadeiro; e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a
sua cabeça havia muitos diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele
mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue; e o nome pelo qual se chama é A Palavra
de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco
Doutrinas Bíblicas – Caderno do Professor

Igreja de Deus do Sétimo Dia – Curso Bíblico

28

e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as regerá
com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus TodoPoderoso. Apocalipse 19:11-15. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos,
para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta
foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que
receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no
lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da
boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes.
Apocalipse 19:19-21
É o momento da segunda vinda de Cristo e condenação da besta e falso profeta. Mas detalhes
sobre a besta e o falso profeta pode ser visto no “Curso de Profecias” da Igreja de Deus.
4- Quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu, que acontecerá com os servos de
Deus?
Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei
primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro.
Mateus 13:30
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta
de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que
ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o
Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16-17
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem
poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos.
Apocalipse 20:6
5- Após o arrebatamento (encontro com Cristo nos ares), para onde irá Jesus com seus
santos?
E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de
Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para
o ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do monte se apartará para o norte, e a
outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes
chegará até Azel; e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei
de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo. Zacarias 14:4-5
6- Desta grande destruição porventura restarão sobreviventes?
Por isso a maldição tem consumido a terra; e os que habitam nela são desolados; por isso são
queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Isaías 24:6
Então saberão os gentios, que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho
reedificado as cidades destruídas, e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o
farei. Ezequiel 36:36.
E acontecerá que, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra
Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Zacarias
14:16
E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as
nações, até que os mil anos se acabem. Apocalipse 20:3
7- Por que Deus permitirá que escape com vida alguns dentre os homens na segunda
vinda de Cristo?
Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem; porque a imaginação do
coração do homem é má desde a sua meninice; nem tornarei mais a ferir todo vivente, como
acabo de fazer. Gênesis 8:21
A tua justiça é como as grandes montanhas; os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu
conservas os homens e os animais. Salmos 36:6
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Pela promessa feita após o dilúvio, mas também para que se cumpra a promessa que os salvos
reinarão sobre as nações (Ap.20:06; Ap.5:9-10; Ap.2:26-27). Por ocasião da segunda vinda de
Cristo os salvos serão transformados (I Te.4:16-17), tornando semelhante aos anjos (Mt.22:30),
não podendo procriar. Portanto, para preservar o homem, Deus poupará alguns em vida, que
durante o milênio terão filhos.
8- O que acontecerá com a natureza dos homens que restarem da batalha final e como se
comportarão as nações durante o milênio?
Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os
seus anos de idade; quem morrer aos cem anos ainda será jovem Isaías 65:20
E acontecerá que, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém,
subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Zacarias 14:16
Os sobreviventes das nações mudarão o seu comportamento e se converterão ao Senhor.
Serão submissos ao governo do Senhor Jesus e adorarão ao Senhor. Isto dará a eles
longevidade de vida.
9- Naquele tempo, quando Jesus Cristo começar a reinar, que será feito com Satanás?
E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil
anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais
engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um
pouco de tempo. Apocalipse 20:1-3
10- Que acontecerá à nação de Israel na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo?
Zc.12:10; Rm.11:25-26; Zc.8:20-23
Quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, o povo de Israel reconhecerá nele o Messias.
Descerá sobre eles o Espírito de arrependimento e se converterão ao Senhor.
Conclusão: O Armagedom é parte do juízo de Deus sobre os homens, quando começarão a
serem derrotados os inimigos de Deus: o extermínio dos governantes da terra e seus exércitos,
das nações (das quais poucos sobreviventes restarão, Is.24:6), o lançamento da besta e do
falso profeta no lago de fogo e a prisão de satanás por mil anos (Ap.19:20; Ap.20:1-3). Ainda
será o início do reino milenar messiânico, assunto da nossa próxima lição.
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Lição 11: O Reino Milenar
Texto Base: “Mas, nos dias desses reis, o Deus do
céu levantará um reino que não será jamais
destruído; e este reino não passará a outro povo;
esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre.” Daniel 2:44
Introdução: Certamente existe uma expectativa em
todo cristão autêntico pela segunda vinda de Cristo. O
momento em que aqueles que o receberam ou que
morreram na esperança da sua vinda passarão a reinar
ao lado do mestre amado.

1- Segundo as Escrituras, quantas vezes ainda virá Jesus?
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá
segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Hebreus 9:28
R: Virá pela segunda vez, aos que esperam para salvação.
2- Onde Jesus pousará os seus pés, quando vier pela segunda vez?
E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de
Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para
o ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do monte se apartará para o norte, e a
outra metade dele para o sul. Zacarias 14:4
R: Estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém.
3- Jesus voltará ao toque da sétima e última trombeta, que acontecerá com os reinos do
mundo naquela ocasião?
Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52
E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos
do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o
sempre. Apocalipse 11:15
R: Os reinos do mundo vão pertencer a Deus e ao Senhor Jesus, e Ele reinará para todo
sempre.
4- Qual é e onde fica o Trono em que Jesus se assentará quando vier pela segunda vez?
E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se
assentará no trono da sua glória; Mateus 25:31
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus.Este
será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu
pai; E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1:31-33
Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e
foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que
Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne,
levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Atos 2:29-30
R: O Trono em que Jesus se assentará por ocasião de sua segunda vinda, é o Trono de Davi,
que foi lhe prometido (Sl. 89:3,4; 132:11). O Trono de Davi é na cidade de Jerusalém e lá será a
sede do governo de Cristo.
5- Que promessa Jesus fez aos vencedores?
Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como eu venci, e
me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21
R: Que assim como Jesus venceu e se assentou ao lado do trono de seu pai, aos que vencerem
sentariam no seu trono que é aquele que Deus havia prometido a Davi, cujo reino seria eterno.
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6- Qual é a herança dos mansos, conforme as palavras de Jesus e Davi?
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Mateus 5:5
Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37:11
Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Salmo 37:29
A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o
leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos; e uma
criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão
comerá palha como o boi. Isaías 11:5-7
R: Os mansos herdarão sobre a terra, e se deleitarão na abundância de paz.
7- Que reino será dado ao povo dos santos do Altíssimo?
Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo o sempre, e de
eternidade em eternidade. Daniel 7:18
E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao
povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o
servirão, e lhe obedecerão. Daniel 7:27
R: Os reinos debaixo de todo o céu.
8- Qual será a função dos santos no Reino de Cristo por mil anos?
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem
poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil
anos. Apocalipse 20:6
R: Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele mil anos.
9- Como reis e sacerdotes, onde estarão os santos?
E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos;
porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e
povo, e nação; E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes; e reinaremos sobre a
terra. Apocalipse 5:9-10
R: Eles reinarão sobre a terra.
10- Sobre quem Jesus Cristo e os santos haverão de reinar durante o Milênio?
E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com
vara de ferro as regerá; e serão quebradas como vasos de oleiro; como também recebi de meu
Pai. Apocalipse 2:26-27
R: Sobre as nações.
11- Que papel exercerá a cidade de Jerusalém terrena, no Reino Messiânico?
Jerusalém terrena será a capital do Reino e de onde partirão todas as decisões. Haverá segurança e será
exaltada; a ela concorrerão os povos (Isaías 24:23; 2:3; Miq.4:2; Jer. 33:16; Jl 3:20-21; Zc. 2:10-13; 8:22).
12-Como será a convivência entre os homens e animais ferozes no Milênio?
Isaías nos fala que homem e animais no Reino Milenar Messiânico, habitarão em paz (Isaías 11:6-9;
66:25). No princípio, na ausência do pecado, também havia paz com os animais.
13- Qual é o principal objetivo do Reino Messiânico e que fato acontecerá ao final deste?
A terra está contaminada e terá que passar por uma transformação (Is.24:5-6). Jesus já pagou o preço
pelo pecado com seu sacrifício e agora vira para completar seu trabalho, derrotar os inimigos de Deus
para, no fim dos mil anos, entregar o Reino ao Pai (I Cor. 15:24-28; Sl 110:1-2). Após os mil anos satanás
será solto e tentará enganar as nações e as ajuntará para batalha contra ao arraial dos santos (Jerusalém
terrena), mas eles serão vencidos pelo Senhor e o diabo será condenado para sempre (Ap.20:7-10).
Acontecerá a ressurreição dos ímpios e o juízo final, os ímpios serão condenados, a morte e o inferno
serão vencidos para sempre (Ap.20:11-15). A terra estará totalmente purificada (Ap.21:1-8), a nova
Jerusalém descerá do céu (Ap.21:9-27), Deus habitará para sempre no meio do seu povo (Ap.22:1-5).

Conclusão: Consideramos o Reino de Deus em três fases: a) Reino Espiritual da Graça, o
atual, com Cristo reinando em nossos corações; b) Reino Milenar de Cristo sobre a Terra,
restauração ao paraíso edênico e; c) Reino Eternal, com a renovação do planeta ao fim do
milênio, a destruição de satanás e da morte, a descida da nova Jerusalém e a entrega do reino
ao Pai, por nosso senhor Jesus Cristo.
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Lição 12: A Igreja de Deus
Texto Base: “Vocês, porém, são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de
Deus, para anunciar as grandezas daquele que os
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.”
1 Pedro 2:9
Introdução: Conhecer a origem da Igreja, seu
propósito e sua missão é o objetivo desta lição.

1-O que é a igreja?
a) É o corpo de Cristo:
E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é
o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ef. 1:22-23
Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer
servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12:13
A saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em
Cristo pelo evangelho; Efésios 3:6
b) Povo de Deus:
Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome.
E com isto concordam as palavras dos profetas; como está escrito: Depois disto voltarei,e reedificarei o
tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Para que o
restante dos homens busque ao Senhor,e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é
invocado,diz o Senhor, que faz todas estas coisas At. 15:14-17
Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não tínheis alcançado
misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2:10
c) A parte enxertada em Israel (oliveira):
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da
promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes
estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de
ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação que estava no meio; Efésios 2:12-14
Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora
participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não
é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Romanos 11:17-18

2-Onde, quando e por quem foi fundada a igreja?
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do
inferno não prevalecerão contra ela; Mateus 16:18
Ele (Jesus) é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina.
Atos 4:11
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1
Coríntios 3:11
R.: Jesus disse a Pedro: Eu edificarei minha igreja. Jesus é o fundador e edificador da igreja.

3-Qual a missão da igreja?
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8
Ide por todo omundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações; Mateus 28:19
R.: 1-Ser testemunha de Cristo (no agir e falar); 2-Pregar o Evangelho (o verdadeiro evangelho); 3-Fazer
discípulos (formar mais pessoas dispostas a fazer o item 1 e 2).
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4-Quais as principais características da igreja no tempo dos apóstolos?
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas
orações.
E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Atos 2:42-44
E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o
povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos
2:46-47
E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito
Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos
de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não
cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:41-42
R.: Os cristãos perseveravam na doutrina (doutrina dos apóstolos era anunciar todos os
ensinamentos de Jesus, isto incluía a prática dos dez mandamentos (Mt.5:17)). Também viviam
em comunhão, viviam uma vida de oração, todos os dias estavam envolvidos na anunciação do
evangelho, seja no templo ou nas casas. A ousadia em anunciar o evangelho, fazer maravilhas
e alegrarem-se mesmo nas perseguições vinha do espírito santo que se movia sobre todos.
Precisamos resgatar cada uma dessas características, por isso é importante pedirmos e
buscarmos o poder de Deus para nossas vidas.
5-Qual autoridade Jesus delegou aos seus seguidores?
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. Em meu nome
expulsarão os demônios; falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem
alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e os
curarão. Marcos 16:16-18.
Tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei... João. 14:13.
E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Cl. 3:17
R.: Jesus deu autoridade a igreja para que em seu nome realize as obras de Deus.
6-Como fazer parte da igreja e assim torna-se discípulo de Cristo?
Pedro respondeu: "Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus
Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38
Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados
em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de
que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós
vivamos uma vida nova. Rm. 6:3-4
Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer
gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12:13
R.: Através do batismo temos nossos pecados perdoados e assim ingressamos no reino de
Deus, tornamo-nos discípulos de Cristo e parte do seu corpo que é a igreja.
7-Como podemos ser identificados como discípulos de Cristo?
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos; João 8:31
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos. João 15:8
R.: Ser discípulo de Jesus é obedecer a palavra de Deus, exercer o amor ao próximo e dar
frutos, ou seja, buscar fazer as obras que Cristo fazia.
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8-Qual o papel da igreja e dos discípulos de Cristo em relação ao mundo?
Renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e
piedosa nesta era presente. Tito 2:12
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do
vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de
Deus. Romanos 12:2
Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar?Mt. 5:13. Vós sois a
luz do mundo; Mt. 5:14 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5:16
R.: O papel da igreja é viver conforme os padrões divinos e não mundanos e assim ser a luz que
ilumina a consciência do pecador e o sal que dá sabor a sua vida.
9-Qual o papel da igreja em relação a Cristo?
E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, Tiago 1:22
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo que
eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. João 15:10
Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14
Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e
permanecem fiéis a Jesus. Ap. 14:12
R.: A Igreja deve praticar os mandamentos de Deus, da forma que Cristo ensinou, assim estará
sendo fiel a ele.
10-O que você entendeu por essa lição quanto ao compromisso de ser membro da Igreja
de Deus?
Resposta pessoal.

Conclusão: Entendemos que a igreja é parte do plano de Deus para salvação do homem, que
foi fundada por Cristo (Mt.16:18), tem nele seu líder (Ef. 1:22-23) e que seu grande propósito
deve ser em conhecer, divulgar e viver a vontade de Deus de forma plena.
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Lição 13: Vida, Morte e Ressurreição de Jesus
Texto Base: “Mas, vindo a plenitude dos
tempos, Deus enviou seu Filho, nascido
de mulher..., a fim de recebermos a
adoção de filhos.” Gl.4:4-5
Introdução: Estudamos na lição 3 que Deus
enviou seu filho ao mundo para ser a
solução definitiva sobre o pecado. Na lição
12 vivemos que devido ao sacrifício de Cristo
a lei cerimonial perdeu sua utilidade na nova
aliança. Os sacrifícios provisórios de animais
estabelecidos no antigo pacto eram
anunciações simbólicas e solenes de que um
dia viria aquele que, sem culpa, se ofereceria
em sacrifício perfeito e perpétuo, salvando
todos aqueles que, reconhecendo a situação
de pecador e, arrependidos, desejassem o
restabelecimento de suas vidas com Deus e
longe do pecado (Êxodo 29:36; João 1:29; Apocalipses 13:8; Hebreus 9:11-14, 25, 26). Nesta lição
estudaremos sobre sua vida, morte e ressurreição.
1. Havia já um tempo definido para o nascimento do messias (Jesus Cristo) nas profecias?
Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o
Príncipe, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas; as ruas e o muro se reedificarão, mas em
tempos angustiosos. Daniel 9:25
O profeta Daniel uns 500 anos antes do nascimento do Messias anunciou com precisão o nascimento do
Messias, usando como base a ordem de restauração e reconstrução de Jerusalém, falou que haveria um
período de 70 semanas e o messias cumpriria sua missão. Isto ocorreu no meio da última semana
profética com a morte de Jesus, portanto o nascimento do messias ocorreu 33 anos antes de sua morte.
Para mais detalhe peça o estudo das 70 semanas preditas por Daniel.
2. Determinava a profecia bíblica uma localidade (cidade) onde nasceria o Messias?
E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em
Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miquéias 5:2
O profeta Miquéias (738 a 698 ac) recebeu de Deus a revelação da localidade onde nasceria o Messias:
Belém, uma cidade próxima de Jerusalém a cidade mais importante no reino de Judá. É identificada com
a antiga Efrata, já citada na Bíblia, e é chamada de Belém Efrata no Livro de Miquéias. Localizada na
zona montanhosa de Judá, a cidade também era designada como Belém de Judá, possivelmente para
distingui-la de Belém de Zebulom.
3. Alguma profecia apontava para característica da mãe do Messias?
Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e
chamará o seu nome Emanuel (Deus conosco). Isaías 7:14
Uma virgem conceberia (Lc.1:26-35)
* Para raciocínio das próximas perguntas considere o gráfico no título da lição.
4. Jesus nasceu em dezembro?
Lucas 2:6-8 narra que os pastores estavam no campo, isto é uma prova inconteste de que não era
dezembro. Em dezembro na Palestina é estação de inverno, com chuvas e muito frio. Os pastores nesta
época teriam seus rebanhos recolhidos e abrigados, nunca nos campos. Conforme o diagrama
comparativo dos calendários, dezembro corresponde ao mês de Quisleu, que é o nono do calendário
hebraico (Zc.7:1) e existem exemplos bíblicos que esse mês é frio e chuvoso:
a) Ora, o rei (Joaquim) estava assentado na casa de inverno, pelo nono mês; e diante dele estava
um braseiro aceso. Jeremias 36:22
b) Então todos os homens de Judá e Benjamim em três dias se ajuntaram em Jerusalém; era o
nono mês, aos vinte dias do mês; e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por
este negócio e por causa das grandes chuvas. Esdras 10:9
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Pense!?
Lucas 2:1-7 fala sobre uma convocação de Cesar Augusto para o recenseamento. Este exigia que todos
os habitantes se dirigissem às suas cidades de origem. Com o transporte precário da época, a intensa
movimentação de pessoas viajando para diferentes lugares em dias de frio e chuva seria possível?
Considerando-se o estado de Maria, a distância de cerca de 140 km de Nazaré a Belém e o desnível de
Nazaré (teriam que subir morro acima) seria possível José levar sua esposa a Belém numa época chuva
e frio? Lucas 2:4-7
5. Segundo estudiosos da Igreja de Deus, quando teria sido o nascimento de Jesus? Leia I Crônicas
24:1-10 e Lucas 1:5-33.
Lucas teve o cuidado de precisar que Zacarias pertencia à classe sacerdotal de Abias e que quando o
anjo falou com ele desempenhava as funções sacerdotais no turno da sua classe. Com efeito, no antigo
Israel, os que pertenciam à casta sacerdotal estavam divididos em 24 classes, as quais, alternando-se
segundo uma ordem fixa e imutável, deviam prestar o serviço no Templo, por quinze dias uma vez por
ano. Já se sabia que a classe de Zacarias – a classe de Abias – era a oitava no elenco oficial.
Considerando-se a divisão do ano sagrado dos hebreus em 24 turnos sacerdotais (I Cr.24:1-10) e que o
sacerdote Zacarias estava de serviço no 8° turno, (ele pertencia a ordem de Abias) ou no 4ª mês Tamuz,
(Tamuz corresponde entre 15 de junho e 15 de julho). Zacarias então deixou o serviço no templo após o
dia 15 julho e voltou a sua casa, logo a seguir Isabel sua mulher engravidou. Chegamos ao nascimento de
João Batista no fim de Nisã (meados de abril). Como Jesus nasceu seis meses depois de João,
concluímos que nasceu no fim de Etanim, que corresponde à segunda quinzena de outubro. Lucas 1:5-33
6. Que outro raciocínio nos permite confirmar este pensamento?
Levando-se em conta que Jesus morreu no dia 14 do mês de Nisã, com trinta e três anos e meio, como
se crê, se voltarmos seis meses de Nisã para trás, chegaremos ao mês do nascimento de Jesus, que é
Etanim ou outubro. Tendo Jesus concluído seu ministério aos trinta e três anos e meio conforme
concordam os estudiosos do assunto e tendo morrido na tarde do dia 14 de Abibe ou Nisã, quando seria o
mês de seu nascimento? Somando-se seis meses sobre os trinta e três anos e meio, chegaremos ao mês
que ele nasceu em Etanim, ou outubro.

* Para as próximas perguntas considere o gráfico abaixo:

7. Qual foi o sinal que Jesus deixou como prova que ele era o Messias?
O sinal que Jesus deixou como prova de que ele era o messias enviado por Deus foi o mesmo que
aconteceu com o profeta Jonas, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande
peixe, assim estaria o Filho do Homem no seio da terra.
Mateus 12:38 a 40; Jonas 1:17.
8. Em que dia da semana Jesus ressuscitou, segundo o evangelho de Mateus?
O livro de Mateus relata a ressurreição de Jesus no fim do sábado, no mesmo horário que foi posto no
sepulcro três dias antes conforme havia profetizado. Esta declaração de Jesus era conhecida até mesmo
pelos sacerdotes e fariseus e isso os preocupava a ponto de pedirem a guarda do sepulcro e que o
mesmo fosse selado até o terceiro dia. Como já mencionamos o dia bíblico inicia ao por do sol de igual
modo também termina, assim a afirmação feita no relato de Mateus coloca a hora mais próxima da sua
ressurreição, pois no inicio do primeiro dia Jesus já havia ressuscitado.
Mateus 28:1 a 6; Mateus 27:63; Marcos 9:31; Lucas 18:33.
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9. Em que dia da semana Jesus morreu?
Para sabermos em que dia morreu Jesus basta que calculemos 72 horas antes do fim do sábado e
chegaremos a quarta-feira à tarde, aproximadamente às três horas. Como também havia profetizado
Daniel dizendo: “Que na metade da semana faria cessar o sacrifício”. Veja, Jesus curou uma mulher
paralítica (Luc. 13:10-17). Lucas 13:31-33 diz: “Naquele mesmo dia em que Jesus curou a mulher, que foi
sábado, os fariseus disseram a Jesus: “Sai, retira-te, Herodes quer te matar. Jesus respondeu: Ide, dizei
aquela raposa: eis que eu expulso demônios hoje e amanha, e no terceiro dia sou consumado. Importa
caminhar hoje (sábado) e amanhã (domingo) e no dia seguinte (segunda-feira) para que não suceda que
morra um profeta fora de Jerusalém”. Na terça-feira ele foi preso e na quarta-feira Jesus morreu.
Mateus 12:40; Daniel 9:27.
10. Em que tempo Jesus foi sepultado?
Jesus foi sepultado no fim da tarde da quarta-feira, momentos antes de iniciar o dia 15 de Abibe ou o 1º
dia dos pães asmos. O evangelho fala do sábado, mas de fato está fazendo referência ao sábado festivo
do dia 15 de abib inicio da festa dos pães asmos.
Marcos 15: 42 a 46; Mateus 27: 57 a 61; Lucas 23: 52 a 54; Marcos 14:1; João 18:28
11. Na semana da morte e ressurreição de Jesus, como compreendemos os dois sábados
narrados no evangelho de Lucas?
Para a nação de Israel havia dias de festas que se chamavam também de sábado (Levíticos 23:5-7).
Devemos saber que o dia 15 de Abibe era um sábado festivo (feriado), que naquele ano caiu numa
quinta-feira e, por isso, as mulheres não puderam comprar especiarias e ungüento, pois era feriado e o
comércio não estava aberto. No dia seguinte, sexta-feira, as mulheres compraram especiarias e ungüento
e no sábado (sétimo dia) descansaram conforme o mandamento. A Páscoa era celebrada no 1º mês, no
dia quatorze a tarde, e no dia quinze era a festa. Com o passar dos anos, já nos tempos de Jesus, um
sumo sacerdote por nome de Caifás teria aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse
pelo povo (João 18:14) e outro fosse libertado (Mat. 27:15, 21-22 / João 18:39). Isso acontecia por
ocasião da festa dos pães asmos (Mat. 27:15) e por ser o dia da preparação da Páscoa (Luc. 22:13).
Marcos 16: 1 e 2; Lucas 23: 54 a 56;
12. Por que as mulheres não embalsamaram Jesus na sexta-feira?
A visita descrita em Mateus, fala que no fim do sábado elas foram ver o sepulcro, pois, elas não poderiam
entrar, o sepulcro estava sob a guarda romana e a pedra estava selada. As visitas descritas nos outros
evangelhos, fala que elas foram na manhã do primeiro dia para ungir ou embalsamar o corpo de Jesus, o
que já seria permitido, por que já havia transcorrido o prazo de três dias e três noites, tempo este que
haviam pedido os sacerdotes a Pilatos para guardar o sepulcro. Mateus 27: 62 a 66;
Foram na verdade muitas mulheres ao sepulcro e cada grupo em horário e objetivos diferentes, as
primeiras acredito pelo relato guardavam em seus corações a esperança que ele ressuscitaria por isso, a
ansiedade de estar lá antes do término do tempo estabelecido por Jesus. As outras mulheres
simplesmente estavam preocupadas em prestar sua última homenagem ao morto, lançando sobre o corpo
aromas conforme a tradição.
13. Ao iniciar o primeiro dia da semana as mulheres chegaram ao sepulcro e não encontraram
Jesus, por quê?
No fim do sábado (ao pôr-do-sol de sábado, o dia Bíblico começa e termina no pôr-do-sol), quando as
mulheres chegaram ao sepulcro, houve um grande terremoto e um anjo do Senhor apareceu e removeu a
pedra e anunciou a elas que Jesus já havia ressuscitado e elas deveriam entrar e ver o local onde ele fora
colocado. Jesus ressuscitou antes de ter terminado o dia de sábado, no mesmo horário que foi posto no
sepulcro na quarta-feira confirmando seu sinal dado aos judeus.
Mateus 28: 1 a 7.
Conclusão: É muito comum que algumas tradições ocupem o lugar da verdade. Isto ocorre em todos os
meios sociais. No Brasil era comum dizerem que misturar manga com leite faria mal à saúde e poderia
levar a morte. Certamente hoje se faz muito suco de manga com leite, mas alguns ainda acreditam que
faz mal. Sobre Jesus Cristo existem muitas tradições inventadas pelos homens e que não fazem parte da
Bíblia Sagrada. Devemos buscar sempre a direção de Deus para entendermos as escrituras e assim
compreendermos as verdades nela contida.
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Lição 14: Batismo nas Águas e o Batismo com o Espírito Santo
Texto Base: “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus
Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom
do Espírito Santo.” Atos 2:38
Introdução: A palavra de Pedro traduz fatos que
antecedem o perdão dos pecados, ele exorta o homem ao
arrependimento e a renúncia de suas más obras. Ao
aceitar a Cristo por fé, o homem passará ter uma relação
vital com Jesus e ter acesso por esta ponte até Deus.
A rejeição de qualquer coisa que prejudique esta conexão deve ser realizada antes e após o
batismo. Uma vez conectado o homem deve buscar melhorar cada dia mais esta ligação, isto
resultará numa vida cheia do Espírito Santo.
1- O que significa batismo?
R.: O novo testamento foi escrito na sua maior totalidade em grego, a palavra grega geralmente
encontrada para batismo é “baptizo”, afundar, imergir ou mergulhar. Nunca é traduzida como
aspergir ou derramar. Aspergir vem da palavra grega “rhantizo” e derramar vem de “ekcheo”.
2- Quem apresenta o batismo como uma ordenança?
R.: Jesus ordenou a seus discípulos que ensinassem e batizassem todas as nações.
“...Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será
salvo; mas quem não crer será condenado.” (Mc.16:15-16). Tendo recebido toda a autoridade,
Jesus comissionou seus discípulos a pregarem para as nações, batizando-as em nome do pai,
filho e espírito santo. E nesta função os enviados trabalharam como representantes. (Mt.28:1820). O termo “em nome de” equivale dizer: “na autoridade de”, ou como “agente de”.
3- Quais os significados espirituais do batismo?
Ter o perdão dos pecados (At.2:38);
Ser lavado do pecado (At.22:16);
Morrer e ressuscitar com Cristo para viver uma nova vida (Rm.6:3-4);
Salvação para o que crer (Mc.16:16);
Ser revestido de Cristo, ou seja, ter o caráter de Cristo (Gl.3:27).
Nascer de novo (Jo.3:5)
4- Quais são as condições da pessoa para o batismo?
Estar arrependida dos pecados (Lc.3:3; At.2:38);
Crer que Jesus Cristo é a salvação (Mc.16:16; At.4:12);
Desejar viver uma separada do pecado (Gl.5:24; 1Jo.3:8-9).
5- Em que nome os discípulos batizaram, seguindo a ordem do Mestre?
R.:“...o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos; em seu nome, se
pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações” (Lc 24:46,47).
O próprio Jesus disse que em seu nome se alcançava a remissão de pecados. E junto disso
temos a ação dos apóstolos em At 2:38; At 8:16; At.10:48; At.19:05, onde todos esses batismos
foram realizados em nome de Jesus.
“Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores... E em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos.” (At 4:11-12). Associe o verso com Marcos 16:16, Lucas 24:47 e observe
em que nome alcançamos o perdão dos pecados!
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6- Como entender Mateus 28:19?
R.: O texto diz para batizar em nome.
O nome Jesus significa: Yaveh é salvação, e ele salvaria o povo do pecado (Mt 1:21). Espírito
Santo foi enviado em seu nome: (Jo 14:26; Jo.15:26). O nome Jesus representa a autoridade do
Pai (Jo.14:13; Jo.16:23).
“E, agora, por que te deténs? ... batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor”
(At 22:16). Os discípulos cumpriram a ordenança!
7- Qual outro tipo de batismo que a bíblia menciona?
R.: O batismo com o Espírito Santo (Mt.3:11; Lc.3:16; Jo.1:33).
Obs.: Veja que o termo bíblico é batismo com o Espírito Santo e não no Espírito Santo.
8- O que é o Espírito Santo?
É o poder de Deus (Mq.3:8; Lc.1:35; Lc.4:14; Lc.24:49; At.1:8; At.10:38; Rm.15:13; Rm.15:19; I
Co.2:4-5).
É o próprio Deus (Gn. 1:2; Is.61:1; Jo.4:24; Mt.3:11; Hb.12:29; I TM.4:1; Ap. 2:29)
“A fundamentação bíblica é clara em mostrar que o Espírito Santo é o próprio Deus em sua
essência e o seu poder quanto a sua manifestação.” A bíblia não revela uma personalidade
para o Espírito Santo, portanto ele não é uma pessoa. O dito de que o Espírito Santo seria uma
“terceira pessoa (trindade)”, não tem origem bíblica, foi estabelecido pela igreja católica romana
em 325 d.C no chamado Concilio de Nicéia. Para mais conhecimento sobre a origem da
doutrina da trindade solicite o estudo sobre o trinitarianismo.
9- O que é o batismo com o Espírito Santo?
R.: Significa ser controlado pelo espírito de Deus. (Jo.3:5-8; Rm.8:14; Gl.5:25; Ef.5:18).
Muito interessante a analogia de Ef.5:18: uma pessoa embriagada ela está “sujeita” ao álcool,
suas ações são conseqüências deste efeito. Assim é uma pessoa cheia do espírito de Deus,
suas ações estão controladas por Deus.
10- Por que devemos desejar ter o espírito de Deus em nós?
Para possuirmos maior resistência contra o pecado: (Rm. 8:5-9; Gl.5:17-18);
Para transformação do nosso caráter: (Gl.5:19-22; I Co.2:14-16);
Para termos paz e alegria, mesmo em tribulações: (At.13:50-52; Rm.14:17; Gl.5:22; I Ts.1:6);
Para sermos capacitados por Deus: (Lc. 12:12; Jo.14:26; Jo. 16:13; I Co.2:13)
Para que sejamos úteis para Deus:
Testemunhando (At. 1:8; At.4:8-13; At.8:29-35; At.11:22-24; At.13:2);
Realizando sinais e maravilhas (Joel 2:28-29; Rm.15:18-19; I Co.12:4-11);
Com autoridade contra o diabo e seus demônios (At.13:9-10; Ef.6:17);
Cuidando do rebanho de Deus (At. 6.3; I Co.14:1-4; Gl.6.1).
Porque quando temos o Espírito Santo em nós, somos habitação de Deus, assim temos certeza
da nossa Salvação: (Jo.3:5; Rm.8:2; I Co.6:18-19; Gl.6:8; Ef.1:13-14).
Conclusão: O batismo é uma decisão pessoal, esta decisão não deve ser por outro interesse
que não seja a salvação. Uma vez batizado o individuo deve buscar a cada dia consagrar-se a
Deus. Assim Deus através do seu espírito fará morada nele. Lembre-se das palavras de Jesus:
“Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode
entrar no reino de Deus.” João 3:5
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Lição 15: Comportamento Cristão 1: Alimentação, ceia do Senhor, véu para
mulher, vestuário e viver em santidade
Texto Base: “E ao meu povo ensinarão a
distinguir entre o santo e o profano, e o farão
discernir entre o impuro e o puro.”
Ez. 44:13
Introdução: Nesta lição estudaremos quatro
temas de forma resumida, uma vez que cada
tema proporciona um estudo a parte. O objetivo
é identificar os pontos principais sobre esses
assuntos. Bom estudo!
Alimentação Cristã:
1- Do que fala Levítico 11:1-21?
R.: Os versos falam sobre os animais limpos e imundos, os animais que se podem comer e dos que não
se devem comer. Em Gn.7:2-3 vemos Deus pedindo a Noé que abrigasse na arca sete casais dos animas
limpos e um casal dos imundos. Os limpos serviriam para alimentação dos homens e mais tarde para os
sacrifícios, enquanto que os imundos apenas para preservação da espécie. Conforme Gn.1:26-27 Deus
fez o homem e a mulher. Ninguém conhece mais sobre algo do que o seu próprio criador, por essa razão
entendemos que Deus sabe o que é melhor para o corpo humano, a exemplo de Gn.1:29; Gn.2:16-17;
Lv.11:1-21 e Dt.14:3-20.
2- Em Ef.2:15; Hb.7:18; Hb.9:11-15 e Col.2:14 fala que Cristo ab-rogou algumas leis, nessas incluem
a lei sobre os animais limpos e imundos?
R.: Dizer que Deus por meio de Jesus Cristo liberou os animais imundos para alimentação humana, levanos admitir que o homem do Antigo Testamento possuía uma composição biológica diferente do homem
do Novo Testamento. Pois que lá era proibido comer carnes imundas e liberada na Nova Aliança. Sofreu
mutações fisiológicas o organismo humano? Não, claro que não. Deus continua se preocupando com a
saúde e bem estar do homem ainda hoje.
3- Analise a afirmação de Paulo: “... nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele
que a tem por imunda; para esse é imunda.” Rm.14:14. Neste caso quem disse que alguns animais
são imundos, quem considera imundos esses animais?
R.: Deus
A Ceia do Senhor:
4- O que é a Ceia do Senhor?
R.; É um memorial do sacrifício de Cristo por nossos pecados e um momento de comunhão da igreja e
fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. (Mt.26:26-28; I Co.11:23-26).
5- O que representam o pão e o vinho? (Mt.26:26-28; I Co.11:23-26)
R.: Espiritualmente significam o corpo e o sangue de Jesus Cristo derramado por nossos pecados.
Os católicos acreditam que os elementos da Ceia (pão e vinho) se transformam no próprio corpo e
sangue de Cristo no momento da Ceia, quando consagrados pelo sacerdote (doutrina chamada de
transubstanciação). A Igreja de Deus rejeita esse pensamento, pois não tem embasamento bíblico. Os
elementos permanecem da mesma substância que são: pão sem fermento (Ex.12:18-19; Mt.26:17;
Lc.22:7) e suco da uva (Dt.32:14). O fiel recebe fisicamente apenas o pão e vinho, mas espiritualmente e
pela fé, recebe os benefícios da comunhão com Jesus Cristo.
Obs.: A Ceia do Senhor é realizada com pão asmo, ou seja, sem fermento pois o fermento simboliza o
pecado, portanto, não pode estar presente no corpo de Cristo. Leia I Co.5:6-8.
6- Quem pode participar?
R.: Aquele que por meio do batismo se tornou membro do corpo de Cristo (1 Co.12:13; Ef.1:22-23).
A bíblia orienta cada um examinar a si mesmo, antes de participar. Neste exame devemos reconhecer o
valor de Cristo e sua obra, confessar nossos pecados a Deus e tomar decisão de mudanças, assim
ficamos prontos para participar. Participar da ceia indignamente trará condenação para o homem (I
Co.11:27-29).
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7- Quando a santa ceia deve ser celebrada?
R.: Sempre “na noite em que o Senhor foi traído” (I Co.11:23).
Jesus foi traído na noite do primeiro dia da festa dos pães asmos (Mt.26:17; Mc.14:12; Lc.22:7), ou seja,
na noite de quatorze de Nisã (Lv.23:5). O cordeiro da páscoa judaica era morto no dia 14 de Nisã
(Ex.12:5-9) e sendo Jesus o verdadeiro cordeiro pascoal (Jo.1:29; I Co.5:7), também foi morto neste dia,
portanto a ceia do Senhor que é para memória do sacrifício de Cristo, também deve ser realizada sempre
nesta data, assim sendo uma vez por ano.
8- O que representa o lava-pés?
R.: *Realizado durante a comunhão da Ceia do Senhor, em obediência a ordem de Jesus, o lava-pés é
um exemplo de humildade dado pelo salvador (Jo.13:1-17; Lc.14:11; Tg.4:6).
Uso do Véu para Mulher:
9-Qual a finalidade do véu?
R.: O uso do véu é um sinal de autoridade para que a mulher possa orar e profetizar diante da igreja (I
Co.11:10 e 13; 1 Co.11:5-6).
10- Conforme I Co.11:15 o cabelo substitui o véu?
A Bíblia, na Edição Revista e Corrigida, diz que o cabelo foi dado à mulher em lugar de véu. Isto tem
levado muitos a entender que a mulher que tem o cabelo comprido está dispensada de cobrir a cabeça.
Porém examinando o texto no original grego se percebe que o capítulo está falando de duas coberturas. A
palavra encontrada nos versículos 4 a 6 é katakalupo que foi trazida como “véu” ou “cobrir com véu”, mas
que significa uma cobertura artificial para a cabeça, no versículo 15 a palavra traduzida como véu é
peribolaiou que significa manto natural (próprio cabelo). Percebe-se que argumentação de Paulo foi sobre
a palavra katakalupo. (Revista Lições Bíblicas Igreja de Deus, ano 2012, lição 763, página 31)
11- A mulher deve cobrir a cabeça ou o cabelo?
A palavra grega no texto de I Co.11:6 é katakalupo que significa “cobertura para cabeça” ou algo sobre a
cabeça. A instrução dada então por Paulo é que a mulher cubra sua cabeça e não o cabelo. Alguns
deturpam o simbolismo do véu dizendo que tem que cobrir o cabelo da mulher, pois, este é considerado
como erotismo ou sexualidade. O véu foi estabelecido como cobertura da cabeça da mulher como
símbolo de poderio somente. (Revista de Ensino para Estudo Bíblico, ano 2014, lição 12, página 28 e 29).
Vestuário:
12- Como deve trajar-se o homem e a mulher cristã?
*A mulher não deve trajar-se com aparência masculina e nem o homem trajar-se com aparência feminina
(Dt.22:5).
A mulher deve usar traje digno de santa, não deve ser curto, decotado ou transparente (I Pd.3:3-5; I Tm.
2:9).
Viver em Santidade
Cremos que Deus é santo e deseja que seus filhos busquem viver em santificação. A Santificação
significa separação do pecado, separação do mundo e consagração a Deus. Sendo assim, acreditamos
que as escrituras condenam o mundanismo, o que deve afetar nosso modo de falar, ações, evitar certos
lugares de diversão, não participar de festividades dedicadas aos ídolos, possuir recato no vestir-se e
afastar-nos de certos hábitos e alimentos impuros, uma vez que nossos corpos são templo do Espírito
Santo; reafirmamos que o casamento é uma ordenança sagrada instituída por Deus.
(1 Pedro 1:15-16; Colossenses 4:6; Mateus 5:37; 1 Coríntios 6:9-10; Apocalipse 21:8; 1 Pedro 3:3;
1 Timóteo 2:9; Efésios 5:18; Deuteronômio 14:3-21; Atos 15:20; 1 Coríntios 6:19; Hebreus 13:4;
Mateus 5:32; Mateus 19:3-9).
Conclusão: O Comportamento Cristão faz parte da vida daquele se entregou a Deus e decidiu andar com
ele. Devemos nos comportar de modo que não venhamos dar escândalo em coisa alguma (II Co.6:3) e
que nossa decisão de conduta não deve ser por tradição ou costume, mas por fé (Rm.14:23).

“Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o
nosso ministério não caia em descrédito.” 2 Coríntios 6:3
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