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INTRODUÇÃO AO CURSO 
 
O Que é Estudo de Doutrinas? 
 
     O que Mahatma Gandhi, pai da Índia moderna, acreditava serem os males do século XX? Por qual 
motivo Benito Juarez preferiu separar a Igreja do Estado no México? 
     Para descobrir o que esses e outros grandes homens ensinavam sobre qualquer assunto, obviamente 
teríamos de ler todas as suas obras escritas. No caso de Gandhi, isso requereria a leitura de oitenta 
livros. Pensemos em como seria muito mais fácil se conseguíssemos encontrar um livro que 
classificasse, por tópicos, tudo quanto ele ensinou. 
     Encontramos esse mesmo problema quando procuramos estudar os muitos assuntos abordados pela 
Bíblia. Conforme muito provavelmente já descobriu, os ensinamentos das Escrituras não nos são 
apresentados de acordo com tópicos. Por exemplo, o livro de Génesis não nos fornece uma completa 
explicação sobre a natureza divina, nem o faz qualquer outro livro isolado da Bíblia. 
     Logo, uma das mais importantes maneiras de estudarmos a Bíblia consiste em examiná-la por 
inteiro, para descobrir todos os seus ensinos acerca de qualquer tópico. Isso permite-nos ver 
rapidamente a ideia inteira, assim como organizar os detalhes de maneira lógica. Esse é um método 
prático para orientar os nossos pensamentos para direccionar as nossas vidas de acordo com os 
princípios bíblicos. 
     Um nome técnico para esse tipo de estudo bíblico é teologia sistemática. Neste curso, seguiremos 
um plano assim, à medida que examinamos as Escrituras para ver o que elas nos ensinam sobre o 
universo, o seu dirigente, os súbditos e a estrutura que Deus determinou para o seu desenvolvimento. 
E também descobriremos o que a Bíblia ensina sobre o futuro. 
     Um exame sistemático daquilo que a Bíblia diz sobre assuntos importantes ajudar-nos-á a saber o 
que podemos esperar da parte de Deus e o que Ele espera da nossa parte. E, como resultado disso, 
cresceremos espiritualmente, 
 
Descrição do Curso 
 
     Este livro, Fundamentos da Verdade: Um Estudo Sobre a Doutrina Bíblica, é um estudo 
sistemático introdutório das doutrinas bíblicas básicas. Os tópicos principais incluem a natureza de 
Deus, os actos de Deus, as actividades e limitações dos anjos, a queda do homem, o plano redentor de 
Deus, a origem das Escrituras, a Igreja e o plano final de Deus para a humanidade. O curso, é pois um 
estudo prático e básico sobre o ensino da Bíblia e a sua aplicação à vida dos crentes. Grandes temas da 
Bíblia são explorados e apoiados por muitas referências da Bíblia. 
 
Objectivos do Curso – Quando terminar este curso, deverá ser capaz de: 
 
1. Enumerar os atributos divinos e pessoais dos membros da natureza divina. 
2. Descrever a criação do homem, a queda do homem e a solução dada por Deus para restaurar o        
    homem à comunhão com Ele. 
3. Dizer o que podemos saber sobre os anjos bons e maus e sobre as suas actividades. 
4. Explicar o propósito e as actividades da Igreja, e também o plano de Deus quanto ao seu futuro  
    eterno. 
5. Decidir ser orientado em todas as áreas da sua vida, por um padrão de fé e conduta baseado na  
    verdade bíblica. 
 
Livro-Texto 
 
     Ao longo do seu estudo, usará o livro-texto Fundamentos da Verdade, de Floyd C. Woodworth, Jr. 
e David D. Duncan, como um manual e guia para os seus estudos. A Bíblia é o único outro texto 
necessário.  
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Unidade 1 
O DEUS SOBERANO 
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LIÇÃO 1 
Deus: A Sua Natureza e as Suas Características Naturais 

 
     À velha questão: “Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-
poderoso?” (Job 11:7), podemos responder com um “Não!” O grande problema que enfrentamos nos 
nossos esforços de compreender Deus, é que o homem finito não pode compreender o Ser Infinito! 
     Excepto a revelação que temos sobre a natureza e os atributos ou características de Deus, não 
dispomos de meios para conhecer o Ser de Deus. Só aquilo que Ele mesmo revelou acerca da Sua 
natureza e dos Seus atributos nos confere algum conhecimento sobre o Seu Ser divino. Portanto, 
aquilo que Ele revelou sobre Si mesmo é apenas um desvendamento parcial, embora exacto, do Seu 
Ser. 
     Também podemos conhecer Deus quando Ele entra em relacionamento pessoal connosco. Obtemos 
conhecimentos sobre Ele, ao estudarmos sobre a Sua natureza e características, porquanto estas 
revelam aspectos diversos do Seu Ser. Para obtermos um conhecimento completamente fidedigno da 
natureza e das características divinas, precisamos de começar a estudar a revelação de Deus sobre Si 
mesmo nas Sagradas Escrituras. Apesar de podermos obter um certo conhecimento geral de Deus, 
quando contemplamos as Suas obras na natureza, precisamos de voltar-nos para a Palavra escrita, se 
quisermos receber compreensão sobre a Sua natureza e as Suas características. 
     Ao mesmo tempo que estudar sobre o nosso Criador, poderá apreciar mais plenamente que foi o 
interesse Dele por si que O levou à progressiva auto-revelação através dos séculos. Essa auto-
revelação atingiu o seu ponto culminante quando Ele, finalmente, falou no Seu Filho (Hebreus 1:2). 
 
Sumário da Lição 
A NATUREZA DE DEUS 
     Deus é um Ser Pessoal 
     Deus é Espírito 
     Deus é Uno 
     Deus é Triuno 
     Deus é Eterno 
     Deus é Imutável (Ele Não Muda) 
OS ATRIBUTOS NATURAIS DE DEUS 
     A Omnipotência Divina 
     A Omnipresença de Deus 
     A Omnisciência Divina 
     A Sabedoria de Deus 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Definir e discutir as qualidades da natureza de Deus e os Seus atributos naturais. 
2. Explicar o conhecimento que tem sobre os atributos naturais de Deus, naquilo em que podem 
    fortalecer a fé duma pessoa n’Ele. 
3. Apreciar as qualidades e os atributos de Deus que Lhe possibilitam conhecer e satisfazer cada uma  
    das nossas necessidades. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Leia cuidadosamente a introdução ao curso e os seus objectivos. 
2. Estude o sumário e os objectivos da lição, pois ajudá-lo-ão a identificar aquilo que deverá   
    aprender, enquanto estudar a lição. 
3. Leia a lição e faça os exercícios de desenvolvimento da lição. Compare as suas respostas com  
    aquelas apresentadas no fim da lição. É muito importante que encontre e leia todos os textos  
    bíblicos recomendados. 
4. Nesta lição há muitos termos que talvez sejam novos para si. Alguns desses estão listados nesta  
    página como palavras-chave. Não se esqueça de examinar o glossário no fim deste volume, onde  
    são definidas as palavras-chave que não conhece. Muitas delas também são definidas no decorrer  
    da lição. Use o seu dicionário para encontrar definições para outras palavras que talvez desconheça. 
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5. Faça o auto-teste que se encontra no fim da lição e compare cuidadosamente as suas respostas com  
    aquelas apresentadas no fim deste guia de estudos. Reveja todas as matérias a que não tenha   
    respondido correctamente. 
 
Palavras-Chave 
encarquilhada          omnipotência          omnipresença          omnisciência 
   
 
A NATUREZA DE DEUS 
 
     À medida que os cientistas foram estudando a composição do sangue, foram descobrindo que o 
mesmo se compõe de diferentes substâncias e de minúsculas partículas que têm diversas funções na 
manutenção da vida biológica. Esse líquido tão complexo é bombeado através duma intrincada rede de 
condutos dia e noite, por meio duma máquina muito resistente, o coração, que repousa após cada 
movimento completo. O sangue é a corrente vital do corpo material. Leva oxigénio e nutrientes a todas 
as partes do organismo, combate os germes que, porventura, invadam o corpo e ajuda o corpo a livrar-
se dos seus resíduos inúteis. Para que isto aconteça, torna-se necessária a coordenação dos pulmões, 
dos rins, dos intestinos e de outros órgãos, em conjunto com o coração. 
     Esse é apenas um dos muitos exemplos de sistemas biológicos, altamente organizados, que 
possibilitam a vida física. Não há dúvida de que foi preciso um Ser de grande poder e inteligência para 
produzir estas maravilhas. O que sabemos em relação a esse Ser? Consideremos alguns factos que 
sabemos sobre Deus, o nosso Criador. 
 
Deus é um Ser Pessoal 
Objectivo 1. Escolher uma afirmação que mostre qualidades da personalidade que podemos ver em 
Deus. 
 
     Quais são as partes essenciais do corpo duma pessoa? Os braços? A voz? Os olhos? Se um 
indivíduo vier a perder qualquer desses membros, ainda assim continuará a ser uma pessoa. Podemos 
concordar que uma pessoa é algo que não se restringe ao corpo. Uma pessoa é alguém dotado da 
capacidade de pensar, de sentir e de tomar decisões. Embora Deus não tenha um corpo físico, 
certamente tem inteligência e também a capacidade de sentir, de pensar e de raciocinar. A Bíblia 
revela-nos que Ele comunica com outros seres (Salmo 25:14) e que é afectado pelas suas reacções a 
Ele (Isaías 1:14). Deus pensa (Isaías 55:8) e toma decisões (Génesis 2:18). Todas essas são 
características dum ser pessoal. Logo, Deus é um Ser pessoal. 
     Podemos aprender certas coisas acerca da personalidade de Deus, quando consideramos a 
personalidade do homem, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Naturalmente, essa aborda-
gem tem limitações, pois não devemos imaginar que a personalidade humana seja o padrão pelo qual 
devemos medir a personalidade de Deus. Isso porque o modelo original da personalidade encontra-se 
em Deus, e não no homem. A personalidade humana é apenas uma cópia do original, isto é, a humana 
não é idêntica à de Deus. Assim, aquilo que aparece imperfeito na personalidade humana, existe de 
modo perfeito na pessoa de Deus. 
     Se tivesse um conhecido que nunca permitisse saber como ele se sente, nunca compartilhasse dos 
seus pensamentos e nunca demonstrasse qualquer interesse consigo, poderia dizer que ele era 
impessoal. Por outras palavras, ele não expressaria para si as características próprias duma 
personalidade. Deus, porém, não age assim. Ele está interessado em si. Ele tem sentimentos acerca das 
pessoas e Ele comunga com elas. Além disso, Deus toma decisões acerca das pessoas. 
     Muitas pessoas acreditam que o Ser supremo, que criou este mundo, se distanciou das questões 
humanas. Elas acreditam que os espíritos dos antepassados ou da natureza têm muito mais a ver 
diariamente com as pessoas do que Deus. Naturalmente, isso constitui um erro – Deus interessa-se 
pelas questões humanas e relaciona-se connosco de maneira pessoal. 
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1. Que conceito em relação a Deus é defendido pelas pessoas da sua comunidade? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Se Deus é uma Pessoa, como é que pensa que poderá vir a conhecê-la de maneira pessoal?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. As qualidades de Deus, que demonstram a Sua personalidade, são 
a) os seus atributos físicos, sociais e espirituais. 
b) a sua capacidade de pensar, de sentir e de tomar decisões. 
c) a sua capacidade de ser abordado, de ser visto e de ser plenamente compreendido. 
 
Deus é Espírito 
Objectivo 2. Seleccionar afirmações que explicam correctamente a natureza espiritual de Deus. 
 
     Em que é que pensa, quando fecha os olhos e procura imaginar como é Deus? Se na sua ideia se 
forma uma espécie de imagem, então a sua maneira de pensar não corresponde inteiramente àquilo que 
as Escrituras ensinam. Deus não tem forma de espécie alguma, porque Ele é espírito (João 4:24), e um 
espírito é invisível. Diz-nos o texto de João 1:18: “Deus nunca foi visto...”. 
     Deus é espírito! Essa é uma afirmação que, com uma única palavra, nos diz o que Deus é. Mas, 
para entendermos essa afirmação teremos de considerar o que é um espírito. O que está envolvido na 
espiritualidade, ou seja, na qualidade de ser espírito? Este não é um conceito fácil de explicar. Como 
já dissemos, a Bíblia oferece-nos uma revelação parcial da natureza de Deus. Quando nos esforçamos 
para descrever a natureza espiritual de Deus, talvez empreguemos termos que lhe são desconhecidos. 
Faremos um esforço de definir cada uma dessas palavras, à medida em que elas forem surgindo. 
 
1. A nossa pesquisa nas Escrituras revela-nos, antes de tudo, que Deus é dotado dum ser singular, cuja  
    substância é distinta de tudo quanto existe no mundo (Efésios 4:6; Colossenses 1:15-17). Ser  
    singular significa “não haver outro igual”. A substância aponta para a natureza essencial. Os      
    termos substância e essência são muito parecidos, quando usados em relação a Deus. Referem-se a  
    todas as qualidades ou atributos que compõem a natureza de Deus e que são a base de todas as Suas  
    manifestações externas. 
2. Este ser substancial que é Deus é invisível, imaterial e não se compõe de partes. Já dissemos que  
    Deus tem substância, mas Ele não é uma substância material, ou seja, Ele não se compõe de  
    matéria, conforme acontece connosco. Antes, Deus é uma substância espiritual. Disse Jesus: “... um  
     espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho” (Lucas 24:39). Visto que Deus é 
    espírito, no sentido mais puro da palavra, também não tem aquelas limitações que nos vêm a ideia, 
    quando pensamos em algum ser humano. Deus não tem quaisquer das propriedades ou 
    características que pertencem à matéria. Paulo descreve Deus como “... Rei dos séculos, imortal,  
     invisível, ao único Deus...” (1 Timóteo 1:17), e também como “... bem-aventurado e único poderoso 
     Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz  
     inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver...” (1 Timóteo 6:15-16). 
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     Ora, se Deus realmente é um espírito invisível, então como podemos compreender os exemplos 
existentes na Bíblia, como aquele descrito em Êxodo 33:19-23, onde somos informados que Moisés 
viu Deus? Na verdade, não temos ali qualquer contradição com o facto que Deus é invisível e 
imaterial. Nalgumas destas ocasiões, homens viram os reflexos da glória de Deus, mas não viram a 
Sua essência propriamente dita. Outras ocasiões revelam que um espírito pode manifestar-se sob 
formas visíveis. Deus é perfeitamente capaz de revelar-se por intermédio de alguma manifestação 
física. Isto aconteceu, por exemplo, quando o Espírito Santo pairou sobre Jesus como uma pomba, 
quando Ele era baptizado nas águas (João 1:32-34). Quando João Batista viu esse sinal visível, ficou 
persuadido de que Jesus era, realmente, o Filho de Deus. Desse modo, o Espírito invisível de Deus 
revelou-se na forma duma ave, para que João Batista pudesse saber, com certeza, a identidade 
d’Aquele (Jesus) que baptizaria com o Espírito Santo. No exemplo de Êxodo 33, Moisés também 
precisava de ter absoluta certeza de que Deus era quem lhe estava a dar a tarefa de ser líder, e, por esse 
motivo, Deus deu-lhe um sinal físico. 
     Talvez esteja a pensar: “Se Deus é imaterial, por que razão, então, a Bíblia fala sobre as mãos, os 
pés, os ouvidos, a boca, o nariz ou a face de Deus? Por que existem passagens bíblicas que falam 
como se Deus estivesse a fazer alguma coisa que um ser humano também faria?” Para exemplificar, 
Salmo 98 refere-se a “... a sua dextra e o seu braço santo...” (v.1); Salmo 99:5 fala sobre alguém a adorá-
Lo “... diante do escabelo dos seus pés”; e Salmo 91:4 refere-se a “... as suas penas...” e “... suas 
asas...”. 
     Porque é muito difícil para nós realmente compreendermos a essência divina, Ele inspirou os 
escritores sagrados a usarem objectos que nos são familiares, aplicando algumas das suas 
características a Deus. Desta forma, obtemos alguma compreensão do desconhecido, através do que é 
conhecido. Quando esse tipo de linguagem é empregado, chamamos-lhe de linguagem figurada. Neste 
caso, a ideia não deve ser compreendida literalmente, como se fosse um facto, mas apenas como 
símbolo que representa algum conceito. Isto pode ser ilustrado nos exercícios que se seguem. 
 
4. Salmo 34:15. Faça um círculo em torno da letra que precede a explicação correcta deste testo 
bíblico. 
a) A afirmação de que Deus tem olhos, ouvidos e rosto indica que Ele vê e ouve literalmente e que tem  
    uma forma visível, quando trata com o Seu povo. 
b) Deus conhece as necessidades dos justos e cuida deles, e também conhece e cuida da  
    pecaminosidade daqueles que praticam o mal. Isso é expresso de modo figurado. 
  
5. Escolha a melhor resposta. Quando lemos nas Escrituras que Deus é espírito, compreendemos que: 
a) Ele não tem um corpo físico. 
b) Deus não tem corpo em forma física, mas é perfeitamente capaz de revelar-se através de        
    alguma forma física. 
c) As referências bíblicas que mostram Deus a fazer algo que os homens também fariam,        
    usam uma linguagem figurada.  
d) Todas as possibilidades em cima, a), b) e c) estão correctas. 
e) Só a) e c) estão correctas. 
 
Deus é Uno 
Objectivo 3. Combinar as palavras usadas para descrever a unidade de Deus com as definições de 
cada uma delas. 
 
     Quando dizemos que Deus é uno, referimo-nos a três conceitos: 
1. a unidade numérica de Deus;  
2. a singularidade de Deus; e  
3. a simplicidade de Deus. 
 
A Unidade Numérica de Deus 
     Em primeiro lugar, quando falamos sobre a unidade de Deus, referimo-nos ao facto que, 
numericamente, Ele é um único Ser. Porque só existe um Ser divino, todos os outros seres existem por 
meio d’Ele, d’Ele e para Ele. Ensina Paulo, em 1 Coríntios 8:6: “Todavia, para nós, há um só Deus, o 
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Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as 
coisas, e nós por Ele”. A segunda parte deste versículo talvez pareça contradizer o conceito que diz 
que Deus, numericamente, é um só. Isto será explicado mais adiante, quando estivermos a discutir 
sobre a Trindade. 
     Salomão refere-se à unidade numérica de Deus em 1 Reis 8:60, quando diz: “Para que todos os 
povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que não há outro”. Rodeado por todos os lados por 
nações que ofereciam uma grande variedade de divindades a serem escolhidas, algumas vezes o povo 
de Israel achou difícil manter a ideia que o Ser divino era uno. Com frequência e correndo grande 
risco pessoal, os profetas clamaram ao povo, para se lembrarem que Jeová era um único Deus     
(Deuteronómio 4:35, 39). 
     A crença de que existem muitos deuses faz parte da sociedade em que vive? Conhece algum 
ensinamento acerca desses supostos deuses e do seu relacionamento com as pessoas? Observamos que, 
em alguns países, as pessoas adoram muitos deuses, ou então aquilo que elas consideram deuses. 
Algumas vezes parecem existir deuses na cultura de cada grupo racial e em cada área das suas vidas, 
de tal maneira que há grande pluralidade de deuses. Porém, a Bíblia ensina a singularidade de Deus; 
só pode existir um Deus. 
 
A Singularidade de Deus 
     Outros versículos da Bíblia, como o de Deuteronómio 6:4, referem-se à singularidade de Deus: 
“Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor”. A palavra aqui traduzida por único, no 
hebraico significa “uma unidade”. Um cacho de uvas é uma unidade com muitas uvas, pois é um só 
cacho. Assim, só Jeová é o verdadeiro Deus, digno de ser chamado Jeová. Esta é a mensagem de 
Zacarias 14:9: “... naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome”. Esta mesma ideia é expressa 
com grande clareza em Êxodo 15:11: “Ó Senhor, quem é como tu, entre os deuses? quem é como tu, 
glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas?”. Naturalmente, a resposta é que 
não existe outro deus que se compare com Ele. Ele é o Deus único. 
     Estes versículos certamente rejeitam a possibilidade de que Deus seja apenas um dentre muitos 
deuses. Ele é o soberano que governa o universo; e, além d’Ele, não existe outro deus. Ao longo de 
todo o registo do Antigo Testamento, Deus relembra o Seu povo de que Ele é o único Deus. 
 
6. RESPOSTA BREVE. Diga o que Deus diz sobre Si mesmo: 
 
    a) Génesis 17:1: “Eu sou o _________________________________________________________” 
 
    b) Êxodo 20:2-3: “Eu sou o _________________________________________________________ 
  
        Não terás_____________________________________________________________________” 
 
    c) Êxodo 20:23: “Não fareis ________________________________________________________” 
 
    d) Isaías 43:10-11; 44:6, 8; 45:5, 21. A mensagem de cada uma destas passagens é que 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Quando peço aos meus alunos que apresentem uma definição original de Deus, com frequência 
começam a dizer algo como: “Deus é um espírito eterno, que criou os céus e a terra”. Sem importar 
que substantivo eles usam para definir Deus, quase sempre há um artigo indefinido antes deste: “Deus 
é um espírito...”. Isto dá a ideia de que podem existir outros espíritos de igual importância. Mas, 
vejamos quão diferente se torna a definição quando é usado o artigo definido, em vez do indefinido: 
“Deus é o espírito eterno que criou os céus e a terra”. Esta é a definição correcta, porque nenhuma 
outra pessoa ou ser, pode ajustar-se dentro desta categoria. Deus é o único Deus. 
 
 



 10 

A Simplicidade de Deus 
     Juntamente com a singularidade é a unidade numérica, a unidade de Deus refere-se à unidade 
interna do Ser Divino. Com frequência, este aspecto da unidade tem o nome de simplicidade. Por 
simplicidade compreendemos “o estado de ser isento de divisão em partes”. Deus é espírito, e, como 
tal, não pode ser dividido. Em contraste, o ser humano é um ser composto: o homem tem uma parte 
material (o corpo) e uma parte imaterial (o espírito). 
     Tudo quanto diz respeito a Deus é perfeito. Por outras palavras, todas as características de Deus 
compõem as Suas perfeições. O conceito de unidade interior ou simplicidade deriva de outras 
perfeições de Deus. Para exemplificar, a existência de Deus não depende de algo fora d’Ele mesmo. 
Ele é auto-existente, o que significa que a existência eterna faz parte da Sua própria natureza. Assim, a 
Sua auto-existência exclui a ideia de que algo antecedeu a Deus, como se dá no caso dos seres 
compostos como o homem. A simplicidade de Deus, pois, deixa subentendido que as três Pessoas da 
divindade não são apenas um certo número de partes que se completam, formando a essência divina. 
Também fica excluída a possibilidade de separar as perfeições de Deus da Sua essência, ou de 
adicionar as Suas características à Sua essência. A essência de Deus e as Suas perfeições são uma só e 
a mesma coisa. Assim, as Escrituras referem-se a Deus como luz e vida, como justiça e amor; e, dessa 
maneira, identificam-No com as Suas perfeições. Por outras palavras, não podemos dizer que Deus 
tem justiça, mas dizemos que Deus é justiça. Ele é a perfeição! 
 
7. Enumere os conceitos usados para descrever a unidade de Deus (à esquerda) de acordo com as  
definições de cada conceito (à direita).   
 
_____ a) Ele é o único Deus e além d’Ele não há outro.    1. Unidade numérica 
          2. Singularidade 
_____ b) Existe apenas um Deus e todos os outros seres existem   3. Simplicidade 
     por causa d’Ele.        
_____ c) Isto exclui a possibilidade duma pluralidade de deuses. 
 
_____ d) A existência de Deus não depende de qualquer coisa fora d’Ele mesmo. 
 
_____ e) Esta é outra maneira de descrever a unidade interna de Deus. 
 
_____ f) O homem é um ser composto, ou seja, ele é formado por uma parte material e uma  parte  
               espiritual; em contraste, Deus é espírito. 
_____ g) Deus é o espírito eterno. 
 
Deus é Triuno 
Objectivo 4. Seleccionar afirmações que nos forneçam o ensino bíblico sobre a Trindade. 
 
     Já vimos que Deus é espírito, que Ele é pessoal e que Ele é uno. Agora consideraremos um quarto 
aspecto da Sua natureza: o aspecto da Trindade. Deus é triuno. Isso poderá parecer-lhe confuso. Como 
é que Deus pode ser, ao mesmo tempo, uno e triuno? As palavras triuno e trindade contêm os 
conceitos de unidade ou de três (tri) e de unidade de ser, isto é, três em um. Quando abordamos este 
importante assunto, reconhecemos que esta verdade só pode ser conhecida através da revelação. Assim 
passaremos a examinar aquilo que Deus revelou nas Escrituras, como a base do nosso estudo para as 
perguntas seguintes acerca da Trindade. 
 
1. Em que consiste a Trindade?  
     Conforme já vimos, só existe uma essência no Ser divino. Porém, esse único Ser divino é tri-
pessoal, ou seja, é uma Trindade. N’Ele há três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os estudiosos que 
têm procurado descreverem com exactidão estas distinções na divindade servem-se de diferentes ter-
mos. A variedade de termos que eles empregam sugere quão difícil é descrever a Trindade. Já tivemos 
ocasião de definir a palavra pessoa. Uma pessoa é “alguém que sabe, sente e decide”. 
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     A experiência ensina-nos que onde existe uma pessoa, ali existe uma essência distinta. Assim cada 
indivíduo é um indivíduo distinto e separado que expressa, em si mesmo, a natureza humana. 
Contudo, no Deus Triuno não existem três indivíduos separados, existentes lado a lado e distintos uns 
dos outros. Antes há só aquilo que poderíamos designar de auto-distinções dentro da Essência Divina. 
Este termo será explicado no parágrafo seguinte. 
 
2. Quem são essas Pessoas?  
     Conforme já observámos, existem três pessoas ou subsistências na Essência Divina: o Pai, o Filho e 
o Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é conhecida por ter diferentes propriedades (qualidades ou 
tendências pertencentes a um indivíduo, que lhe são especialmente peculiares). Nas Escrituras, estas 
propriedades fazem-se conhecidas por títulos, pronomes, qualidades e actividades que são próprias das 
pessoas inteligentes, capazes de raciocinar e distintas. Estas propriedades pessoais distinguem cada 
uma destas Pessoas (elas são auto-distinções) e exprimem a relação que cada uma delas mantém com 
as outras. Além disto, cada uma destas Pessoas exprime, em Si mesma, a Essência Divina. 
 
     Logo, há três pessoas na natureza divina: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Elas são 
todas de uma mesma substância; elas são iguais em glória, poder, majestade e eternidade; e são uma 
só. 
 
8. RESPOSTA BREVE. 
  
a) Em João 6:27, Jesus refere-se a Deus como _____________________________________________ 
  
b) Em Hebreus 1:8, Deus Pai refere-se ao Filho como _______________________________________ 
  
c) Actos 5:3-4 declara que pecar contra o Espírito Santo é a mesma coisa que pecar contra   
 
__________________________________________________________________________________ 
  
d) Com base nestes textos bíblicos, podemos chegar à conclusão que a natureza divina tem nela  
 
mesma  ____________________________________________________________________________ 
 
3. Quais são as provas da existência da Trindade?  
     Apesar da palavra Trindade não ser encontrada em nenhuma parte da Bíblia, a doutrina da Trindade 
é revelada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Examinemos algumas das provas que 
encontramos nas Escrituras. 
 
     O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Em hebraico, um dos nomes dados a Deus, 
Elohim, está no plural. Por exemplo, em Génesis 1:26: “E disse Deus: Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme à nossa semelhança...”. Este versículo refere distinções pessoais existentes em 
Deus, a pluralidade de Pessoas na Divindade. Encontramos indicações ainda mais claras sobre 
distinções pessoais, nas Escrituras do Antigo Testamento, quando há alusão ao Anjo do Senhor. Em 
algumas ocasiões o Anjo do Senhor pode referir-se a um ser criado, enviado como mensageiro de 
Deus; mas noutros casos, Ele é o próprio Filho de Deus (Génesis 16:7-13; 18:1-21; 19:1-28). Como 
tal, esse Anjo deve ser identificado com o próprio Jeová mas por outro lado, Ele é visto como Alguém 
separado ou diferente de Jeová. 
     Algumas vezes, no Antigo Testamento, mais de uma Pessoa é mencionada (Salmo 45:6-7; 
comparar com Hebreus 1:8-9). Noutras vezes, Deus aparece claramente como Aquele que fala, 
mencionando tanto o Messias (o Filho), e também o Espírito Santo (Isaías 48:16; 61:1; 63:8-10). 
     O Novo Testamento oferece uma clara revelação de Deus ao enviar o Filho ao mundo (João 3:16; 
Gálatas 4:4; 1 João 4:9). Também é ali revelado que tanto o Pai como o Filho enviaria o Espírito Santo 
(João 14:26; 15:26; 16:7). No Novo Testamento também podemos observar que o Pai fala ao Filho 
(Marcos 1:11; Lucas 3:22); o Filho comunga com o Pai (Mateus 11:25-26; João 11:41; 12:27-28); e o 
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Espírito Santo ora a Deus, nos corações dos crentes (Romanos 8:26-27). No Novo Testamento, pois, 
são claramente expostas perante nós as pessoas da Trindade, distintas umas das outras. 
     Em alguns textos bíblicos, todas as três Pessoas da Divindade são mencionadas. No momento do 
baptismo do Filho (Mateus 3:16-17), o Pai falou do céu, e o Espírito Santo desceu sob a forma de 
pomba. No momento da Grande Comissão (Mateus 28:19), Jesus referiu-se a três Pessoas: “Portanto, 
ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo”. As três 
Pessoas também aparecem, ao lado umas das outras, em 1 Coríntios 12:4-6; 2 Coríntios 13:14 e          
1 Pedro 1:2. Se partirmos destes exemplos, extraídos das Escrituras, poderemos obter abundância de 
provas bíblicas em prol da doutrina da Trindade. 
 
9. COMBINAÇÃO. 
 
_____ a) Génesis 1:26 aponta para     1. o Espírito Santo 
         2. o Redentor ou Salvador 
_____ b) Isaías 63:9-10 mostra Jeová em relação com   3. o Messias e o Espírito 
         4. Pessoas da Trindade 
_____ c) João 3:16 revela que Deus enviou o Filho para   5. uma pluralidade de Pessoas 
    ser o nosso        
_____ d) João 14:26 e 15:26 indicam que tanto o Pai    
               como o Filho enviam ao crente        
_____ e) Mateus 3:16-17 e 28:19 revelam e nomeiam      
  
 4. Quais são as dificuldades existentes nesta doutrina? Porque é que o ensino sobre a Trindade é tão 
difícil de compreender?  
     É: que na experiência humana nada existe que possa ser comparado com a ideia de trindade na 
unidade e de unidade na trindade. Sabemos que não existem três pessoas humanas que sejam 
estruturalmente uma só pessoa. Também não existem três pessoas que tenham completo conhecimento 
daquilo que os outros estão a fazer e a pensar. Cada pessoa rodeia-se duma barreira de privacidade. 
Nenhum ser humano tem essa distinção de ser três em um, conforme se afirma em relação a Deus. As 
pessoas simplesmente não podem compreender o ensino relativo à Trindade, com base no seu 
conhecimento e experiência humana. 
      
5. Como podemos resolver estas dificuldades?  
     O problema básico na tentativa de explicar a Trindade, reside na relação das Pessoas da Divindade 
com a Essência Divina e de uma para com a outra. Esse é um problema que a Igreja não é capaz de 
afastar. A Igreja pode só tentar reduzir o problema por uma apropriada definição de termos. Embora a 
Igreja não tenha tentado explicar o mistério da Trindade, tentou formular uma doutrina bíblica sobre 
ele, principalmente para desencorajar erros que têm ameaçado a própria vida da Igreja. Comparando as 
Escrituras, podemos perceber a doutrina da Trindade até onde Deus a revelou em Sua Palavra, mesmo 
que não a possamos compreender plenamente. 
     Na nossa existência finita (limitada), jamais poderíamos compreender plenamente o que é infinito 
(aquilo que não tem limite). Paulo descreve esta limitação do homem na sua primeira epístola aos 
Coríntios: 
 
“Porque, agora, vemos por espelho, em enigma, mas, então, veremos face a face; agora conheço em 
parte, mas, então, conhecerei como também sou conhecido” (1 Coríntios 13:12). 
  
10. VERDADEIRO-FALSO.  
 
_____ a) A Bíblia revela que na Essência Divina há três pessoas. 
 
_____ b) Cada uma das três pessoas – o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm propriedades distintas,  
               descritas por títulos, pronomes, qualidades e actividades que se aplicam a pessoas distintas. 
_____ c) O Antigo Testamento nunca se refere a uma pluralidade de Pessoas na Deidade – 
    fala-se só sobre Deus Jeová. 
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_____ d) O Novo Testamento revela mais claramente a Trindade do que o Antigo  Testamento. 
 
_____ e) O Novo Testamento confere-nos base bíblica suficiente para formularmos a doutrina da  
               Trindade. 
_____ f) O principal problema que nos impede de compreender a tri-personalidade de Deus é que nada  
               existe, na experiência humana, que se possa comparar com esta distinção do Ser divino de  
               existirem três em um. 
_____ g) Podemos resolver melhor o problema da Trindade, compreendendo que porque a mesma não  
               pode ser plenamente explicada, não devemos tentar fazer dela uma doutrina. 
 
     Um cuidadoso estudo da Palavra de Deus revela muito sobre a tri-personalidade de Deus. O estudo 
desta doutrina, acompanhado de oração, capacita-nos a compreender melhor a auto-revelação de Deus, 
mesmo que essa revelação seja apenas parcial. Isso também nos ajuda a apreciar mais plenamente a 
natureza de Deus e os meios que Ele nos deu para nos aproximarmos d’Ele em amor, adoração e 
serviço dedicado. 
 
Deus é Eterno 
Objectivo 5. Escolher afirmações VERDADEIRAS que expressem as implicações para o crente da 
eternidade de Deus. 
 
     Muitas pessoas interessam-se por descobrir de onde vieram os seus antepassados. O que diria se eu 
lhe dissesse que não tem antepassados? Não aceitaria como verdadeira uma afirmação destas, e estaria 
com toda a razão. Tem antepassados, como todas as pessoas têm. 
     Afirmamos que todas as pessoas têm antepassados, mas não podemos incluir Deus nesta afirmativa. 
Deus não tem antepassados. Nesse caso, como é que Ele começou a existir? Esta pergunta tem uma 
resposta muito simples. Deus nunca começou. Ele sempre existiu, desde toda a eternidade. Por esta 
razão é que dizemos que Deus é eterno. 
 
1. O que é a eternidade?  
     Para nós é difícil imaginar o futuro desconhecido; mas podemos pensar no passado até onde as 
nossas mentes podem ir, na tentativa de imaginarmos a eternidade. Dizemos que o livro de Génesis é 
“o livro dos começos”. Neste estudamos acerca do começo da criação, acerca do homem e do começo 
das nações. Todavia, esses distantes começos ainda não formam o princípio. 
     Podemos retroceder ainda mais, até o tempo em que os anjos foram criados – aqueles filhos de 
Deus celestiais, singulares, que bradaram de alegria por ocasião do lançamento dos fundamentos da 
terra – antes do alvorecer da história (Job 38:4-7). Mas este também não foi o princípio. Nas nossas 
mentes podemos pensar na eternidade como algo infinito, quando o tempo ainda não existia, quando a 
criação estava presente só nos pensamentos de Deus. Neste mundo, as nossas mentes finitas 
(limitadas) não conseguem compreender a ideia sobre algo infinito, quando o tempo sem limites ainda 
não tinha começado. O facto é que a eternidade é a infinitude de Deus em relação ao tempo. 
      
2. Quem habita na eternidade?  
     Os homens e os anjos são seres criados, mas só Deus não teve começo. Assim, Ele é o único que 
habita na eternidade. O homem tem um passado, um presente e um futuro; mas Deus habita só no 
presente. Para Deus, tanto o passado como o futuro são a mesma coisa que o agora. Deus é eterno de 
duas maneiras:  
     1. Deus nunca começou a existir; Ele sempre existiu (Salmo 90:2).  
     2. A existência de Deus nunca terminará (Deuteronómio 32:40; Salmo 102:27).  
Sendo eterno, Deus está fora de toda a progressão do tempo. Para Ele, o tempo não passa. 
 
3. Como podemos compreender o conceito da eternidade de Deus?  
     Além das Escrituras, podemos concluir que Deus sempre existiu, por causa da lógica da ideia. 
Qualquer pessoa sabe que as coisas não se originam do nada. Um vácuo não é capaz de produzir 
qualquer coisa. Assim, se no começo do universo nada existia e se tudo não passava dum vácuo, então 
tudo teria permanecido da mesma maneira. Porém, visto que observamos um vasto universo em toda a 
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nossa volta, somos forçados, pela lógica, a aceitar a conclusão que alguma coisa, no passado, nunca 
teve começo – sempre existiu. Essa alguma coisa é Deus. 
     A eternidade de Deus é revelada por meio das Escrituras. Deus é chamado de Deus eterno  
(Génesis 21:33). Disse o salmista: “... de eternidade a eternidade, tu és Deus” (Salmo 90:2). E também: 
“Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim” (Salmo 102:27). As inspiradas palavras de Isaías 
declaram que Deus é aquele “... que habita na eternidade...” Isaías 57:15), enquanto Paulo afirma para 
Timóteo, que só Deus é a fonte da imortalidade (1 Timóteo 6:16). 
 
11. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) A eternidade de Deus dá-nos confiança para sabermos que Aquele em quem confiamos não  
               desaparecerá. 
_____ b) A eternidade de Deus encoraja-nos quando enfrentamos dificuldades. Compreendemos que  
               os propósitos de Deus, que sempre estiveram de pé, permanecerão de pé para sempre. Esses  
               propósitos incluem aqueles que dizem respeito às nossas próprias vidas. 
_____ c) O conhecimento sobre a infinitude de Deus, em relação ao tempo, faz-nos compreender que  
               as nossas próprias decisões não são importantes, porque estão relacionadas apenas com  
               tempo. 
 
Deus é Imutável (Ele Não Muda) 
Objectivo 6. Dizer o que a imutabilidade de Deus significa para si, na sua experiência prática cristã. 
 
     Todos nós temos defeitos que precisam de ser modificados ou corrigidos; mas isto não acontece 
com Deus. Ele é perfeito. Ele não precisa de complementar os Seus atributos e o Seu carácter. Ele é 
perfeito em todos os sentidos. 
 
12. RESPOSTA BREVE. 
  
a) Em Salmo 102:25-27 o nosso ________________________________ imutável é contrastado com o  
 
______________________________________________________________________ que é mutável. 
 
b) Os textos de Isaías 46:9-10; Salmo 33:11 e Salmo 119:160 revelam que Deus é imutável nos Seus  
 
___________________________________________ e na Sua _______________________________ 
  
c) Malaquias 3:6 indica que visto ser Deus imutável, Ele terá misericórdia dos descendentes de Jacob,  
 
de tal modo que eles não sejam ________________________________________________________ 
  
d) Salmo 103:17 refere-se ao _________________________ e à ______________________________ 
    de Deus. 
 
     As Escrituras que aludem à imutabilidade de Deus ou à sua natureza que não muda, ensinam-nos 
certos princípios sobre o Deus a quem servimos. Thiessen apresenta no seu livro, esses princípios 
(Introductory Lectures in livro Systematic Theology, 1979, pág. 83) e nós listamo-los em seguida para 
que os veja mais claramente: 
 
1. Visto que Deus é infinito, auto-existente e independente, Ele está em cima de todas as causas e  
    possibilidades de mudança. 
2. Não pode aumentar, nem diminuir e também não está sujeito a qualquer outro desenvolvimento. 
3. O poder de Deus nunca se pode tornar maior ou menor, como também Ele não se pode tornar mais  
    sábio ou mais santo. 
4. Deus não pode ser mais justo, mais misericordioso e mais amoroso do que sempre foi e sempre     
     será. 
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5. Deus não pode mudar no Seu relacionamento com as pessoas. Ele opera segundo princípios eternos  
    que não variam com a passagem dos dias. 
     Visto que Deus é imutável, podemos entregar-nos completamente a Ele, confiando na Sua Palavra. 
Podemos enfrentar todas as situações da vida com plena confiança, sabendo que, em todas as coisas, 
Ele opera para o nosso bem (Romanos 8:28). 
     Provavelmente reparou em textos bíblicos tais como Números 23:19 e 1 Samuel 15:29, que dizem 
que Deus não muda o Seu parecer, e outras passagens bíblicas que dizem que Ele lamentou ou se 
entristeceu porque fizera certa coisa (1 Samuel 15:11; Jonas 3:9-10). Essa atitude de Deus não se 
refere a alteração fundamental no Seu carácter ou nos Seus propósitos. Deus sempre odeia o pecado e 
Ele sempre ama o pecador. Esta atitude é verdadeira tanto antes, como depois que alguém se 
arrepende. No entanto, Deus pode mudar o Seu relacionamento com alguém, porque esse alguém 
mudou de atitude para com Ele. 
     Como exemplo disto, vemos que a atitude de Deus para com o pecado de Israel não mudou. Deus 
odiava o pecado daquela nação. Porque o povo de Deus insistia em continuar no pecado, muito 
naturalmente eles tiveram de sofrer os castigos pelo pecado. Todavia, quando os filhos de Israel se 
arrependeram e abandonaram os seus pecados, o resultado foi que Deus mudou a maneira de tratar 
com eles. 
     Alguém já disse que o sol não mostra qualquer parcialidade ou mudança, quando amolece a cera e 
endurece o barro; pois a mudança não se dá no sol, mas no material aquecido pelo sol. Podemos 
confiar na imutabilidade ou na constância dos propósitos de Deus, da Sua Palavra e da Sua natureza. 
Assim como o sol amolece a cera e endurece o barro, assim também a imutabilidade de Deus opera, só 
para o bem daqueles cujos corações se enternecem, respondendo favoravelmente a Ele, embora 
também opere para a destruição daqueles cujos corações se endurecem e não respondem 
favoravelmente. 
 
13. COMBINAÇÃO. Para rever as qualidades da natureza de Deus, discutidas nesta secção, combine 
cada qualidade com a sua descrição: 
 
_____ a) Ser duma substância e essência.    1. Personalidade 
 
_____ b) Intemporalidade, sem começo e sem fim.   2. Espiritualidade 
 
_____ c) Ser não limitado por forma ou substância material.  3. Unidade 
 
_____ d) Pluralidade de pessoas.     4. Trindade 
 
_____ e) Igualdade em relação ao propósito, à palavra e ao carácter. 5. Eternidade  
 
_____ f) Um ser capaz de pensar, sentir e decidir.   6. Imutabilidade 
 
 

OS ATRIBUTOS NATURAIS DE DEUS 
Objectivo 7. Associar os quatro atributos de Deus com as definições de cada um desses atributos. 
 
     Chamamos de teólogos àqueles que se especializam no estudo sobre Deus. Nós talvez não sejamos 
considerados teólogos, mas temos todo o direito de estudar e analisar as doutrinas ou ensinamentos 
sobre Deus, para que possamos compreendê-Lo melhor e amá-Lo mais. É importante considerarmos 
não só a Sua natureza, mas também as Suas características, nessa aventura de procurar conhecê-Lo 
melhor. Os teólogos chamam essas características de atributos. Os atributos simplesmente referem-se 
“àquelas qualidades que são associadas a alguém, descrevendo-o”. Os atributos de Deus explicam por 
que Ele age como age, e assim sabemos o que podemos esperar da parte d’Ele. Os Seus atributos 
incluem a omnipotência, a omnipresença, a omnisciência e a sabedoria. Em primeiro lugar, 
consideraremos a omnipotência divina. 
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A Omnipotência Divina 
 
     A esposa de Abraão, Sara, já tinha viajado muito durante a sua vida. Ela tinha visto Jeová fazer 
coisas grandes e maravilhosas em favor do seu marido e em seu próprio favor. Como noiva, ela 
poderia ter ganho um concurso de beleza; mas agora, a enrugado e idosa senhora estava vergada de 
preocupações. Ela riu-se quando ouviu o visitante dizer ao marido que em breve, estaria grávida pela 
primeira vez. Impossível! Censuraria a atitude de Sara? Contudo, o visitante celestial perguntou: 
“Haveria coisa alguma difícil ao Senhor?... ” (v. 14) (Génesis 18:1-15). 
     O Senhor estava a lembrar Abraão e Sara acerca de qual das Suas características? Da Sua 
omnipotência – o facto de que Ele é o “Todo-poderoso”. Deus pode fazer qualquer coisa! Esse poder 
absoluto é-nos mostrado nas Escrituras em relação a: 
 
1. A criação (Génesis 1:1) 
2. A sustentação de todas as coisas pela Sua poderosa palavra (Hebreus 1:3) 
3. A redenção do povo (Lucas 1:35, 37) 
4. Os milagres (Lucas 9:43) 
5. A salvação dos pecadores (1 Coríntios 2:5; 2 Coríntios 4:7) 
6. O cumprimento dos Seus propósitos quanto ao Seu reino (1 Pedro 1:5) 
 
     Temos de lembrar, no entanto, que Deus não pode nem quer fazer coisas absurdas (ridículas ou 
irracionais), não faz também coisas incoerentes com a Sua própria natureza. 
     Uma realidade perfeitamente coerente com a natureza divina é o facto d’Ele poder limitar as 
operações do Seu poder, se assim desejar fazê-lo. Para exemplificar, Deus dá a cada indivíduo a 
liberdade de escolher entre Ele e Satanás. Deus não força nenhuma pessoa a ser salva, contra a sua 
própria vontade. Ele limita-Se, permitindo que cada indivíduo tome a sua própria decisão. 
     Jeremias 32:17 diz acerca do Senhor: “Ah Senhor Jeová! eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu 
grande poder, e com o teu braço estendido: não te é maravilhosa coisa alguma”. Mais adiante, o Senhor 
perguntou a Jeremias: “... seria qualquer coisa maravilhosa para mim?” (v. 27). Quando compreendemos 
o imenso poder do nosso Deus, então nunca mais deveremos hesitar em pedir a Sua ajuda, em 
qualquer circunstância que tivermos de enfrentar. 
 
14. Leia Êxodo 3:11-12. Quais foram as três palavras que Deus disse a Moisés para lembrá-lo da  Sua 
omnipotência? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A Omnipresença de Deus 
 
     Certo menino queria fazer algo de mau, mas decidiu que seria melhor fazê-lo debaixo dum telhado, 
para que Deus, olhando lá do céu, não pudesse vê-lo. Que característica divina é que aquele menino 
não compreendia? O facto que Deus é omnipresente – Deus está presente em todos os lugares, em 
todos os instantes.  
     O salmista refere-se a isto em Salmo 139:7-10, que diz: 
 
“Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer 
no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também, Se tomar as asas da alva, se habitar nas 
extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua dextra me susterá”. 
 
     A omnipresença de Deus não significa, que Deus tenha o mesmo tipo de relacionamento com todas 
as pessoas. Ele revelar-se-á a Si mesmo, abençoará e encorajará aqueles que O amam e servem; mas 
repreenderá e castigará aqueles que se opõem a Ele. Deus está na tempestade, mas não da mesma 
maneira em que está com dois dos Seus filhos que sinceramente oraram pedindo a Sua orientação 
(Naum 1:3; Mateus 18:20). 
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     O conhecimento de que Deus está sempre presente, pode ajudar-nos e encorajar-nos nas 
tribulações, porque sabemos que Deus está ali para nos fortalecer e nos guiar. A sua presença serve 
também para nos lembrar de sermos muito cuidadosos quanto à maneira como vivemos, porque Deus 
vê tudo quanto fazemos, bom ou mau. Temos a responsabilidade de servir Deus de maneira aceitável, 
em todos os lugares e em todos os momentos, porque Ele está ali. 
     Também deveríamos lembrar a nós mesmos que não podemos usar os nossos próprios sentimentos 
como uma medida da presença de Deus connosco. Sem importar como nos sentimos, Deus está 
connosco. Suponhamos que uma menina começava a chorar no escuro e que a sua mãe lhe garantia 
que estava com ela. Talvez a menina pensasse que tinha de ver a mãe, para saber que ela estava ali. 
Mas, quer ela pudesse ver a mãe ou não, isto em nada alteraria o facto da presença dela. Assim 
também acontece connosco. Sem importar se podemos sentir ou não a presença de Deus connosco, a 
Bíblia ensina-nos que Deus está em toda parte. Saber isso é bastante para mantermos uma atitude de 
louvor, para nos encorajar a todo o tempo. 
 
15. Diga duas razões pelas quais o reconhecimento da omnipresença de Deus deveria afectar a  nossa  
maneira de viver. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A Omnisciência Divina 
 
     Basta um passo para passarmos da omnipresença para a omnisciência divina – O “conhecimento 
que Ele tem de todas as coisas”. Os seres humanos com frequência trabalham arduamente para desven-
dar os factos. À medida que estudamos para obter conhecimentos, acumulamos factos; mas por muitas 
vezes parece que quanto mais estudamos, mais nos damos conta do pouco que sabemos. 
     Deus não tem esse tipo de problema. Ele sabe todas as coisas. O Governante do universo tem 
consciência sem limites. Esse é um facto impossível de compreendermos plenamente e, no entanto, é 
essencial para a nossa fé na perfeição de Deus. Logicamente, Ele deve saber tudo quanto realmente é 
facto, e tudo quanto é apenas possível. Doutra maneira, Ele teria que estar continuamente a aprender 
aquilo que ainda não tivesse aprendido e a ajustar a isto, os Seus planos e propósitos. 
     Visto que Deus sabe todas as coisas, Ele é capaz de dizer antes o que vai acontecer no futuro. Por 
essa razão é que tantos acontecimentos são preditos nas Escrituras. Isto não significa que o Eterno 
toma as decisões sobre o que acontecerá connosco. Ele simplesmente sabe quais serão as nossas 
decisões, antes que elas ocorram. E, visto que Ele pode prever, então também pode predizer o que 
acontecerá no futuro. Mas o facto de que Ele predisse não significa que Ele arbitrariamente 
predeterminou, ou decidiu de antemão, aquilo que terá lugar. 
     O facto de Deus saber todas as coisas deveria fortalecer a nossa fé, quando estamos no meio duma 
provação muito séria, porque Ele sabe as causas e o que aconteceria com cada uma das soluções que 
poderíamos considerar. Desse facto podemos obter uma grande segurança, enquanto procuramos a Sua 
orientação, para as soluções certas dos nossos problemas. 
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16. RESPOSTA BREVE. Leia Salmo 139:1-19 e em seguida complete estas afirmações: 
 
a) Os versículos _______________________________________ falam sobre a omnisciência de Deus. 
 
b) Os versículos ______________________________________ falam sobre a omnipotência de Deus. 
  
c) Os versículos ______________________________________ falam sobre a omnipresença de Deus. 
 
17. VERDADEIRO-FALSO. (em relação à omnisciência de Deus) 
 
_____ a) Visto que Deus sabe quais decisões eu tomarei, todas as minhas decisões, na verdade, são  
                decisões d’Ele. 
_____ b) Saber que Deus sabe todas as coisas deveria fazer-me voltar para Ele, pedindo orientação  
               quanto às decisões que preciso de tomar. 
_____ c) Predizer significa predeterminar. 
  
_____ d) Se Deus não soubesse todas as coisas, seria imperfeito. 
  
_____ e) Omnisciência significa saber tudo quanto há para ser conhecido, incluindo um perfeito  
               conhecimento sobre o passado, o presente e o futuro. 
 
A Sabedoria de Deus 
 
     Muitos cientistas têm um impressionante nível de conhecimentos; mas todo o conhecimento que os 
homens têm não serve para resolver os problemas da sociedade humana. As pessoas simplesmente não 
possuem a sabedoria necessária para saber como devem aplicar o conhecimento aos problemas, de tal 
forma que elas possam viver juntas, em paz e prosperidade. 
     A sabedoria não é a mesma coisa que o conhecimento. A sabedoria sonda o conhecimento, para 
descobrir o mais elevado propósito possível e depois usa o melhor meio para o concretizar. Visto que 
Deus é todo-sábio, Ele faz bem todas as coisas. Na Sua perfeita sabedoria, Ele conferiu-nos a Sua 
Palavra, a Bíblia, para nos guiar em tudo quanto fazemos. Se vivermos conforme a Sua orientação, 
conforme está registado na Sua Palavra, beneficiaremos da Sua sabedoria e seremos abençoados por 
Ele. 
     Às vezes, não conseguimos perceber a sabedoria de Deus ao permitir que certas coisas aconteçam 
nas nossas vidas. Antes de tudo, precisamos de lembrar que Deus permite que façamos as nossas 
próprias escolhas; e, se estas decisões não estiverem de acordo com a Sua vontade, então teremos 
problemas. Também, devemos lembrar que vivemos num mundo pecaminoso e que, tanto os crentes 
como os incrédulos, são às vezes vítimas de desastres naturais e de acções más de outras pessoas, 
neste mundo contaminado pelo pecado. O Senhor não é obrigado a explicar-nos exactamente por que 
razão as coisas acontecem da maneira como acontecem. Ele pode permitir certos acontecimentos por 
razões que inteiramente desconhecemos. Mas, como diz 1 João 4:18: “... o perfeito amor lança fora o 
temor...”. Podemos confiar plenamente em Deus, em todas as circunstâncias possíveis, sabendo que na 
Sua infinita sabedoria, Ele fará com que todas as coisas resultem para o nosso bem e para a Sua glória. 
Ver Romanos 8:28. 
     Textos bíblicos como os de Salmo 104:24-30 e de Jeremias 10:12 lembram-nos que podemos ver a 
sabedoria de Deus através das coisas que foram criadas. Foi preciso dum planeamento muito bem feito 
para concretizar todo o completo desígnio da natureza. Ficamos impressionados ao examinarmos uma 
pena de ave. Cada minúscula parte foi planeada para alguma função especial durante o voo, ou para a 
protecção da ave. Quando examinamos o esqueleto de uma ave, descobrimos que os ossos maiores são 
ocos e cheios de ar, capazes de fazer a pequena criatura pairar no ar. E a descendência de qualquer 
espécie de ave tem a mesma estrutura. Este é apenas um pequeno exemplo da grande sabedoria do 
nosso Deus. 
     Devemos sentir-nos abençoados, ao observarmos que Deus também pôs à nossa disposição a Sua 
sabedoria, para os momentos de necessidade. Não importa o que temos de enfrentar hoje, ou teremos 
de enfrentar amanhã, na semana que vem ou no próximo mês. A passagem de Tiago 1:5 diz-nos que 
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não devemos duvidar, mas antes devemos pedir sabedoria, porque Deus é generoso e gracioso em dá-
la ao Seu povo. 
 
18. Baseado no nosso estudo sobre a sabedoria de Deus, quais das afirmações seguintes  consideraria  
bons exemplos da sabedoria divina? 
a) Se eu tiver despesas inesperadas e não souber como planear para pagá-las, posso pedir que Deus me  
    oriente, sabendo que Ele me pode dar a sabedoria necessária para encontrar uma solução para o  
    problema. 
b) Uma jovem crente, que é um bom exemplo e um testemunho do amor de Cristo, morre      
    inesperadamente num acidente. Porque a sua morte traz muitas pessoas na comunidade para  o  
    Senhor, sabemos que, na Sua sabedoria, Deus planeou isto para obter um bem maior. 
c) A Palavra de Deus, a Bíblia, é um guia que nos mostra como podemos viver uma vida boa e  
    frutífera. 
d) Deus concede sabedoria aos líderes da Igreja para que dirijam as questões espirituais da Igreja de  
    acordo com a Sua vontade. 
e) A maravilhosa organização do corpo humano revela-nos a sabedoria de Deus. 
f) A sabedoria de Deus não permite que os crentes incorram em erros de juízo. 
 
19. COMBINAÇÃO. Para revisão da secção estudada, combine os quatro atributos de Deus  com a 
 definição de cada um desses atributos: 
 
_____ a) A qualidade de Deus estar presente em todos os lugares.  1. Omnipotência  
          2. Omnisciência 
_____ b) A maneira como Deus age para obter o mais elevado propósito 3. Omnipresença 
               da melhor maneira possível, para as Suas criaturas e toda a criação. 4. Sabedoria 
_____ c) A qualidade que Deus tem de conhecer todas as coisas.   
 
_____ d) A qualidade que Deus tem de ser Todo poderoso. 
 
     Nesta lição revimos a natureza de Deus e os Seus atributos naturais. Na próxima lição, 
examinaremos as características morais de Deus e as Suas obras poderosas. Isto preparar-nos-á para 
um estudo sobre Deus Filho e sobre Deus Espírito Santo. À medida que for obtendo maior 
compreensão sobre o nosso divino Criador e sobre o nosso relacionamento com Ele, tornar-se-á mais 
capaz de servi-Lo e de testificar a outras pessoas sobre o Seu grande amor. 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA. Escolha o melhor complemento para cada afirmação. 
 
1. Os crentes adoram Deus em vez de adorar lugares, formas ou outras coisas limitadas,  porque Deus é 
a) espírito. 
b) uma unidade. 
c) triuno. 
d) eterno. 
 
2. Se eu verdadeiramente reconhecer que Deus tudo sabe, é Todo-poderoso e está presente em toda a  
    parte, então: 
a) Terei de conduzir-me dum modo que Lhe agrade e terei de confiar n’Ele, para me ajudar em todas 
    as dificuldades que tiver de enfrentar. 
b) Também compreenderei que as minhas decisões são aquelas que Ele escolheu para mim, não 
     havendo nada que eu possa fazer para mudar a minha vida. 
c) Terei de resolver os meus problemas e necessidades diárias à minha maneira, porque só devo 
    dirigir-me-á Deus quando surgirem problemas realmente graves na minha vida. 
 
3. Por causa da natureza de Deus e dos Seus atributos, Ele tem a capacidade de saber quais são as 
    nossas necessidades, mas 
a) está longe demais para se envolver e resolvê-las. 
b) compreende que por não termos a mesma natureza e os mesmos atributos, Ele não pode comunicar 
    verdadeiramente connosco de maneira significativa. 
c) é capaz de satisfazer todas as necessidades que possamos ter. 
 
4. Quando nos convencemos de que Deus opera em todas as coisas, visando o nosso bem e a Sua 
    glória, então também reconhecemos: 
a) a Sua personalidade. 
b) a Sua infinidade. 
c) a Sua sabedoria. 
d) a Sua omnisciência. 
 
VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ 5. A qualidade de Deus que permite que nos aproximemos d’Ele e que Ele se interessa pelas 
      nossas necessidades humanas chama-se unidade. 
_____ 6. O cristianismo é diferente da adoração a muitos deuses, porque Deus é espiritual. 
 
_____ 7. A Bíblia ensina-nos que há três pessoas na Essência Divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.  
               Chamamos a essa qualidade de Trindade de Deus. 
_____ 8. As qualidades de Deus que descrevem a Sua existência sem começo e sem fim, bem como 
    a Sua qualidade de não sofrer variações, chamam-se a Sua eternidade e a Sua imutabilidade. 
_____ 9. A pessoa que não pode ver propósito nas suas tribulações, provavelmente não compreende 
               inteiramente a sabedoria de Deus. 
_____ 10. O maior número de provas a favor da doutrina da Trindade encontra-se no Antigo    
     Testamento. 
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Respostas às Perguntas de Estudo 
 
11. a) V   
      b) V  
      c) F 
 
1. A sua resposta 
 
12. a) Deus; mundo     c) destruídos 
      b) propósitos; palavra    d) amor; justiça 
  
2. A sua resposta. Conhecemos outras pessoas falando com elas, escutando-as e analisando-as.  Para 
conhecermos Deus, precisamos de dedicar tempo para fazer tais coisas. 
 
13. a) 3. Unidade    d) 4. Trindade 
      b) 5. Eternidade   e) 6. Imutabilidade 
      c) 2. Espiritualidade   f) 1. Personalidade  
 
3. b) a sua capacidade de pensar, de sentir e de tomar decisões. 
 
14. “Eu serei contigo”. 
 
4. b) Deus conhece as necessidades dos Seus justos e cuida deles, e também conhece e cuida da          
        pecaminosidade daqueles que praticam o mal. Isto é expresso de modo figurado. 
 
15. Sabemos que Deus está sempre presente para nos fortalecer e nos encorajar nas nossas 
dificuldades. Sabemos que Ele vê tudo quanto fazemos, bom ou mau e temos a  responsabilidade de O 
servir todo o tempo. 
 
5. d) todas as possibilidades em cima, a), b) e c) estão correctas. 
 
16. a) vs.1-6    
      b) vs.13-19 
      c) vs.7-12 
 
6. a) Deus Todo-poderoso. 
    b) Senhor o teu Deus; outros deuses diante de mim 
    c) outros deuses diante de mim 
    d) o Senhor Deus é o único Deus, e fora d’Ele não há Deus. 
 
7. Naturalmente todos esses conceitos estão relacionados entre si, pois descrevem a unidade de  Deus 
e são enumerados da seguinte maneira: 
    a) 2. Singularidade    e) 3. Simplicidade 
    b) 1. Unidade numérica   f ) 3. Simplicidade 
    c) 2. Singularidade    g) 1. ou 2. Unidade numérica ou singularidade 
    d) 3. Simplicidade  
   
17. a) F   d)  V 
      b) V  e)  V 
      c) F 
  
8. a) Deus Pai   c) Deus 
    b) Deus   d) três pessoas distintas (Pai, Filho e Espírito Santo). 
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18. As respostas a), c), d) e e) são bons exemplos da sabedoria de Deus. A resposta b) não é um  bom 
exemplo, porque o acidente da jovem resultou dum erro humano e não da orientação dada por Deus. 
Porém, Deus operou para conseguir o melhor, utilizando o incidente para conduzir pessoas junto de Si 
e nisso podemos ver a Sua sabedoria. A resposta f) não é um  junto de Si, bom exemplo porque Deus, 
na Sua sabedoria, permite-nos sempre fazer as nossas próprias escolhas. Podemos preferir solicitar 
d’Ele a sabedoria, para fazermos boas escolhas. 
 
9. a) 5. uma pluralidade de Pessoas   d) 1. o Espírito Santo 
    b) 3. o Messias e o Espírito Santo   e) 4. Pessoas da Trindade 
    c) 2.  o Redentor ou Salvador   
 
19. a) 3. Omnipresença     c) 2. Omnisciência 
      b) 4. Sabedoria     d) 1. Omnipotência  
 
10 . a) V  e) V 
      b) V  f) V 
      c) V  g) F 
      d) V 
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LIÇÃO 2 
Deus: As Suas Características e as Suas Obras 

 
     Já ficou perturbado e cheio de dúvidas e interrogações ao ler no jornal em relação a alguma grande 
tragédia ocorrida na vida dum crente? Já viu pessoas más obterem grande sucesso ou riquezas através 
de práticas desonestas e perguntar-se por que Deus permite tais coisas? Com frequência, as nossas 
mentes se sentem perturbadas, ao vermos injustiças e então questionamo-nos por que motivo Deus 
deixa tais coisas acontecerem. 
     Quando compreendemos mais claramente as características morais de Deus – o Seu amor e 
santidade – e como Ele actua neste mundo, então descobrimos que há um propósito para todas as 
coisas que acontecem connosco. O objectivo de Deus é preparar-nos para o Seu reino eterno e Ele 
mostra-se activo nas nossas vidas, para atingir esse fim. 
     Nesta lição estudaremos as características morais de Deus e veremos que Aquele que nos criou se 
mantém activo na Sua criação, dando tudo quanto é necessário para nos conduzir ao Seu reino. 
Contudo, Ele permite que tomemos as nossas próprias decisões e que assumamos a responsabilidade 
pelas escolhas que fazemos. Abramos os nossos corações para Ele, enquanto consideramos, nesta parte 
do nosso estudo, o quanto Ele nos ama e como Ele governa a Sua criação. 
 
Sumário da Lição 
AS CARACTERÍSTICAS MORAIS DIVINAS 
     A Santidade de Deus 
     O Amor de Deus 
A OBRA DA CRIAÇÃO DIVINA 
A OBRA DO GOVERNO SOBERANO DE DEUS 
     A Preservação (Manutenção) do Universo 
     Providência 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Discutir as características morais de Deus e a importância destas para as Suas criaturas. 
2. Descrever a actividade de Deus na criação, na preservação e no governo soberano do universo. 
3. Explicar as razões pelas quais, algumas vezes, os crentes sofrem, na providência de Deus, enquanto 
    a iniquidade parece continuar impune. 
4. Amar e apreciar mais Deus, por ter compreendido melhor as Suas características e as Suas obras. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Acompanhe o desenvolvimento da lição, do mesmo modo que procedeu na primeira lição. Quando      
    estiver a responder às perguntas de estudo, certifique-se de que escreveu as suas respostas, antes de  
    examinar as respostas apresentadas no fim da lição. 
2. Ao terminar esta lição, faça o auto-teste e compare cuidadosamente as suas respostas com aquelas  
    que aparecem no fim deste guia de estudos. Reveja as áreas que tenha respondido de maneira  
    incorrecta. 
 
Palavras-Chave 
transigência 
probidade 
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AS CARACTERÍSTICAS MORAIS DE DEUS 
 
     Na primeira lição estudámos as características da natureza de Deus e os Seus atributos naturais. 
Agora, queremos considerar as suas características morais. Estas são as características reveladas no 
relacionamento de Deus com os homens e as mulheres, e incluem a santidade e o amor de Deus. Em 
primeiro lugar, examinaremos a santidade. 
 
A Santidade de Deus 
Objectivo 1. Identificar verdadeiras afirmações que expliquem o significado da santidade de Deus. 
 
     Através de que característica gostaria de ser conhecido na sua vizinhança? Por ser avarento? Por 
gostar de falar mal da vida dos outros? Por ser uma pessoa boa? Por ser amável com os outros? Deus 
interessava-Se em ser conhecido entre as nações por uma das Suas características específicas. Ele 
queria ser chamado de o Santo (Ezequiel 39:7). 
     Aprendemos que é impossível Deus incorrer nalgum erro intelectual, porque Ele sabe todas as 
coisas. Por causa da Sua santidade, também é impossível que ele caia nalgum erro moral. A santidade 
é “a característica de Deus que exprime a perfeição de tudo quanto Ele é”. A santidade é a base de 
todas as Suas acções. Assim sendo, tudo quanto Deus faz é recto e bom. 
     A palavra santidade contém a ideia de “separação”. O perfeito Ser divino está separado de todas as 
pessoas malignas e de todo o mal, e exaltado muito em cima de tudo isto. No entanto, embora Deus 
seja perfeitamente santo e separado das Suas criaturas, Ele mantém um relacionamento com o Seu 
povo em que Ele está sempre muito perto. Mais adiante veremos como isto é possível. 
     Podemos observar a santidade de Deus em cada uma das Suas atitudes e acções. A santidade de 
Deus inclui o amor por aquilo que é bom e o Seu ódio por aquilo que é mau. Assim, o Senhor deleita-
se na probidade e na bondade e Ele separa-se do mal e condena-o. 
     O facto de Deus se separar das pessoas é algo necessário, por causa da pecaminosidade humana. 
Esta verdade é salientada por muitas vezes no Antigo Testamento. Deus disse para Moisés levantar 
uma cerca em redor do monte Sinai (Êxodo 19:12-13, 21-25). Ele queria que a nação de Israel 
percebesse que os homens, que são pecadores, precisam de estar separados do Deus santo. 
     A separação entre Deus e os pecadores também pode ser vista no simbolismo da tenda, ou 
tabernáculo, que Deus disse para Moisés levantar no deserto. Um aposento muito especial do 
tabernáculo era fechado com cortinas (Êxodo 26:33). Só uma pessoa tinha autorização de entrar nesse 
aposento do tabernáculo, um sacerdote santificado, que podia entrar ali uma vez por ano, para espargir 
sangue sobre o propiciatório (Levítico 16). O Sumo-Sacerdote assim fazia para a expiação pelos 
pecados do povo, na presença do Deus santo. Desta maneira, o povo podia ver o quanto Deus odiava 
os seus pecados. 
     Há muitas referências no Antigo Testamento que salientam a santidade divina. Os textos de      
Isaías 59:2 e Habacuque 1:13 ensinam que o pecado separa Deus das pessoas pecaminosas, como 
também separa essas pessoas de Deus. As passagens de Job 40:3-5 e Isaías 6:5-7 mostram-nos que 
quando temos uma verdadeira compreensão sobre a santidade de Deus, também compreendemos quão 
horrendo é o pecado. Quando compreendemos a ilimitada santidade de Deus, isto cria em nós a 
tristeza por causa do pecado, a confissão de pecado e a humildade. 
 
 
1. RESPOSTA BREVE (com base nas Escrituras que acabámos de considerar). 
  
a) É impossível Deus ter contacto com qualquer coisa imunda, porque Ele é _____________________ 
 
b) O pecado faz com que sejamos________________________________________________de Deus. 
 
c) A verdadeira compreensão sobre a perfeita santidade de Deus, deveria levar-nos a perceber   
 
__________________________________________________________________________________ 
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     A santidade de Deus é o tema também de muitas passagens do Novo Testamento. Já vimos no 
Antigo Testamento vários exemplos do facto das pessoas não terem acesso directo a Deus, como 
também não conseguirem esse acesso por meio dos seus esforços. No Antigo Testamento, um 
sacerdote santificado aproximava-se da presença de Deus, para fazer expiação pelos pecados do povo. 
Mas agora, uma expiação definitiva foi feita através do sacrifício do próprio Filho de Deus, Jesus 
Cristo. De acordo com Romanos 5:2 e Efésios 2:13-18, se nos quisermos aproximar de Deus, isso 
deve de ser feito através dos méritos de Jesus Cristo. O texto de 1 Pedro 2:18 ensina-nos que todas as 
nossas imundícies e injustiças são cobertas e expiadas pelo nosso recto Salvador, para que possamos 
chegar à presença do Deus santo. 
 
2. Os textos bíblicos citados ensinam-nos que a única maneira de chegarmos à santa presença de Deus 
é através da expiação provida por 
a) um sacerdote santificado. 
b) os nossos próprios esforços, procurando a santidade. 
c) o nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
     Não podemos falar sobre a santidade de Deus, sem também mencionarmos a Sua rectidão e a Sua 
justiça. Muitos estudiosos da Bíblia classificam estas duas qualidades como atributos separados da 
natureza divina; mas a rectidão e a justiça são resultados directos da santidade de Deus. Esses são 
aspectos da Sua santidade, vistos no Seu relacionamento com as pessoas. 
     Em primeiro lugar, a santidade divina expressa-se pela rectidão. Deus fundou neste mundo um 
governo moral. Isto significa que Ele decretou leis justas (equitativas e certas), sob as quais as pessoas 
devem viver. Em segundo lugar, a santidade de Deus expressa-se pela Sua justiça. Deus administra as 
Suas leis com equidade; Ele recompensa aqueles que obedecem e castiga aqueles que desobedecem a 
essas leis. 
     A rectidão divina é demonstrada pelo Seu amor à santidade no Seu povo. Deus não só é santo; mas 
também exige que o Seu povo seja santo. A Sua justiça é demonstrada pelo facto d’Ele julgar o 
pecado. Porque Deus não pode tolerar o pecado, Ele deve punir aqueles que pecam. 
 
3. Hebreus 12:10, 14. O que é que Deus exige de mim, depois de eu me tornar crente e abandonar os 
meus caminhos pecaminosos? 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
             
     A santidade é uma qualidade da vida cristã que envolve mais do que não fazer o que é errado. Ela 
expressa-se sob a forma de acções correctas, quando fazemos aquilo que o amor de Deus nos leva a 
fazer pelas outras pessoas. Isto produz em nós o interesse pelas pessoas que nos cercam. 
     Por exemplo, podemos manter a nossa obediência a Deus enquanto ministramos às necessidades de 
outras pessoas. Não precisamos de comprometer os princípios cristãos para servir outras pessoas. A 
parábola que Jesus contou, registada em Lucas 10:29-37, ilustra o ideal cristão (o padrão da perfeição) 
com o qual nos deveríamos identificar. E, ao mesmo tempo, demonstra o tipo de actividades que 
exprime o nosso ideal, de maneira prática, no relacionamento com os nossos semelhantes. 
 
4. Lucas 10:29-37. Diga qual dos três indivíduos expressa o ideal da santidade cristã, nas suas acções e 
por que motivo: o levita, o samaritano ou o sacerdote. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     Conforme pudemos ver em Hebreus 12:10 e 14, a Bíblia exorta cada um de nós a viver uma vida 
santa ou separada. Uma pessoa pode obedecer a esse mandamento e ao mesmo tempo, envolver-se na 
vida da comunidade, conforme Jesus ensinou em Mateus 5:13-16. Este texto bíblico ensina que não 
devemos perder a nossa santidade, mas antes devemos servir de exemplo para as outras pessoas. Desta 
maneira, um crente não terá de se envolver com aquilo que o Novo Testamento não permite. Não 
obstante, o crente fará tudo quanto estiver ao seu alcance, para servir os seus familiares e vizinhos, 
mostrando-lhes que se interessa por eles. 
 
5. Ao considerarmos a rectidão e a justiça divina, encontramos bons exemplos de como devemos tratar 
os nossos filhos. Conforme opções indicadas, o que fazer? (Escolha a melhor resposta.)  Nós devemos: 
a) castigar com frequência os nossos filhos, para lhes lembrar que sempre devem ser bons. 
b) ser justos nas nossas exigências, recompensando os nossos filhos quando forem obedientes e  
    castigando-os quando forem desobedientes. 
c) avisar os nossos filhos de que eles serão castigados se forem desobedientes; mas nunca devemos  
    cumprir essas ameaças, pois isto fá-los-ia duvidarem do nosso amor por eles. 
 
     Esta quinta questão lembra-nos de que precisamos de conhecer e de compreender o princípio 
bíblico referente à disciplina. De acordo com a Palavra de Deus, aquele que não disciplina de maneira 
coerente os seus filhos, contribui para a morte deles (Provérbios 19:8). As passagens de Hebreus 12:6 
e Apocalipse 3:19 ensinam que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Se amamos realmente os nossos 
filhos, então teremos de discipliná-los, para o seu próprio bem (ver Hebreus 12:5-11). 
 
6. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) A santidade é uma característica de Deus que exprime a Sua perfeição moral. 
  
_____ b) Por causa da Sua santidade infinita, Deus não pode manter uma relação íntima com 
    o Seu povo. 
_____ c) O conceito da santidade inclui o amor pelo que é bom, também coerência diante das 
    leis de Deus e ódio por aquilo que é mau.  
_____ d) Nos tempos do Antigo Testamento, Deus deixou claro que Ele não se separaria do 
    Seu povo, mesmo que ele caísse em pecado. 
_____ e) A maneira de Deus governar o Seu povo resulta do Seu carácter moral. 
  
_____ f) Porque Deus é equitativo, Ele não só distribui a justiça divina, mas também  
   provê expiação, se as pessoas Lhe desobedecerem. 
_____ g) O conceito de santidade envolve simplesmente não praticar aquilo que é errado. 
 
O Amor de Deus 
Objectivo 2. Escolher uma afirmação correcta acerca do que significa o amor de Deus por nós, e 
como o mesmo se expressa. 
 
     Suponhamos que um rapaz dizia a uma rapariga que a amava. Porém, depois de casado, tudo 
quanto ele fazia era queixar-se dela. Também não demonstrava interesse por aquilo que era importante 
para ela nem fazia qualquer esforço para se mostrar gentil para com ela. Pensaria que ele realmente a 
amava? 
     Deus não é assim para connosco. Ele ama-nos profundamente a si e a mim. E ele demonstra isso 
não só por meio de palavras e de promessas, mas também por meio daquilo que Ele faz. 
     Nada existe que possamos fazer para merecer o amor de Deus. Coisa alguma que possamos dizer 
ou fazer é capaz de obrigar Deus a amar-nos. Mas, amar simplesmente faz parte da Sua natureza. Ele 
ama o mundo. Ele ama-nos. 
     Deus mostra, de maneira prática, o quanto Ele nos ama. Algumas pessoas enumeram a bondade, a 
misericórdia, a paciência e a fidelidade como atributos separados de Deus, mas consideramos estas 
qualidades como aspectos do Seu amor. Provavelmente, estar a pensar noutros aspectos do amor de 
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Deus, os quais poderiam ser acrescentados a esta lista. Estes atributos mostram-nos quão importantes 
nós somos para Deus. Eles fazem-nos lembrar o quanto Ele está interessado em nós. 
 
7. João 3:16; 17:24; 1 João 4:9-10; Apocalipse 1:4-5. Estes versículos mostram que o amor de Deus é 
activo. Que tipo de acção exprime esse amor? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
8. João 13:34-35; 14:15; 15:13-14; 1 João 5:2-3. Diga duas maneiras pelas quais podemos mostrar o 
nosso amor por Deus. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Nas páginas do Antigo Testamento, com frequência Deus é descrito como um grande e poderoso 
guerreiro. Ver Deus ali também como amoroso, é algo profundamente emocionante. Um dos mais 
admiráveis exemplos do Seu amor mostra o Senhor como um irado destruidor, prestes a punir uma 
cidade ímpia. No entanto, Ele reluta – Ele recua. Por que é que Deus não prosseguiu com o Seu plano 
de destruir? Afinal de contas, as muralhas já cederam e nada mais é capaz de impedir o castigo. No 
entanto, há alguma coisa que O detém – é o Seu amor por aquela gente má. Eis o que Ele disse: “E 
busquei de entre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por 
esta terra, para que eu não a destruísse; mas a ninguém achei” (Ezequiel 22:30). Se alguma pessoa justa 
estivesse ali, para rogar pela misericórdia de Deus, Deus teria poupado a cidade. Quanto amor Deus 
demonstra pelos homens! 
     David, Isaías e Jeremias apresentaram Deus como um pai. Que interesse um bom pai demonstra 
pelos seus filhos, que levou esses homens a fazerem tal comparação? David disse que Deus é bondoso 
para os Seus filhos. Lembra que eles são apenas pó, incapazes de se defenderem (Salmo 103:13-14). 
Isaías concebia-O como um pai redentor (Isaías 63:16; 64:18). E Jeremias via Deus como um pai que, 
após ter castigado os Seus filhos desobedientes, os reconduz gentilmente à sua terra (Jeremias 31:7-9). 
     No Novo Testamento encontramos o exemplo supremo do amor de Deus. Quando Jesus veio a este 
mundo para pagar pela pena imposta por causa dos nossos pecados, Ele revelou qual é o terrível 
salário do pecado: a morte. Ele providenciou a nossa salvação, mas a um custo que ninguém pode 
calcular – a Sua própria vida (João 3:16-17). Porque Deus nos ama tanto, sabemos que Ele nunca 
permitirá que qualquer coisa nos aconteça na vida que Ele não possa transformar no nosso bem se nós 
O amarmos. Podemos estar certos do Seu amor, sem importar quais sejam as nossas circunstâncias 
externas. O Seu amor livra-nos do temor e dos seus tormentos (1 João 4:18 e 2 Timóteo 1:7). 
 
9. Enumere todas as características de Deus que pode encontrar em Isaías 43:1-5. Deverá encontrar aí 
três dos Seus atributos naturais e dois dos Seus atributos morais. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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10. Tem amigos que ainda não compreenderam que Deus os ama? Mateus 24:14; 28:19; Actos 1:8. 
Com base nessas passagens, escreva qual é a sua responsabilidade para com aqueles que ainda não 
conhecem o amor de Deus. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O texto de Ezequiel 18:1-32 revela o grande amor que Deus tem pelo Seu povo. Apesar deles, 
algumas vezes não reconhecerem a razão para as suas dificuldades. Deus explica-lhes que o que quer 
deles é um serviço obediente. O julgamento é feito para chamar a sua atenção, e para produzir cura e 
restauração no relacionamento deles com Deus. Os versículos 31 e 32 indicam o profundo amor de 
Deus por Israel e o Seu interminável desejo pela salvação do Seu povo: 
 
“Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo 
e um espírito novo; pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do 
que morre, diz o Senhor Jeová: convertei-vos, pois, e vivei” (Ezequiel 18:31-32). 
 
11. Escolha a afirmação correcta sobre o que o amor de Deus significa para nós e como o mesmo é 
expresso. O amor de Deus 
a) revela que, sem importar qual seja a reacção das pessoas para com Ele, não dá atenção aos seus  
    pecados. 
b) revela a Sua bondade, misericórdia, longanimidade e graça em relação às pessoas e exprime-se de  
    maneira activa, através do perdão dos pecados. 
c) resulta em castigo, exprimindo-se na Sua recusa de dar uma segunda oportunidade às pessoas para  
    Lhe serem obedientes. 
 

A OBRA DA CRIAÇÃO DIVINA 
Objectivo 3. Escolher afirmações que expliquem os actos criativos de Deus e o significado desses 
actos para nós. 
 
     Consideraremos agora as obras de Deus:  
1. Os Seus actos criativos;  
2. O Seu governo soberano do universo, que inclui a manutenção ou preservação da Sua criação;  
3. A Sua providência, que executa o Seu externo propósito.  
 
     Em primeiro lugar, examinaremos aquilo que a Bíblia ensina sobre a criação de todas as coisas por 
Deus. 
     As pessoas com frequência destacam-se na história não por causa do que elas são, mas pelo que 
elas fizeram. Por exemplo, madame Marie Curie não se tornou famosa por ser membro duma família 
real, mas porque era médica, química e descobriu o rádio e o polónio. 
     Em contraste, o Ser Supremo do universo é importante para nós por causa daquilo que Ele é. Ao 
mesmo tempo o que Deus faz (as Suas obras) reveste-se de grande importância para nós. A primeira 
obra de Deus foi a criação do universo. (Génesis 1 e 2). 
     Pelo exercício do Seu poder de criar, Deus trouxe à existência o universo inteiro, visível e invisível. 
Isto inclui os sistemas do universo material (o sol, a lua, as estrelas, os planetas, os cometas, etc.), e 
também todas as ordens de seres, incluindo os seres espirituais, excepto Ele mesmo. Essa criação é 
claramente afirmada nas Escrituras, conforme veremos. 
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     A narrativa bíblica revela uma série de actos criativos que, considerados conjuntamente, compõem 
um único grande processo de criação (Génesis 1 e 2, e Salmo 33:6). O facto da criação reveste-se de 
significado para as nossas vidas de diversas maneiras: 
 
1. Sabendo que o Criador do universo existia antes de todas as coisas, deveríamos ficar maravilhados  
    com a eterna grandeza e majestade de Deus, ao mesmo tempo que ficaríamos reduzidos à  
    insignificância, em comparação com Ele. 
2. O Senhor de toda a criação tem o direito de exigir que as Suas criaturas Lhe sejam obedientes, Lhe  
    prestando adoração e serviço. 
3. Na criação vemos uma revelação geral do Criador, que exibe a Sua sabedoria, o Seu poder e o Seu  
    interesse pelas Suas criaturas (Romanos 1:18-20). 
4. O ensino bíblico sobre a criação é básico para a nossa fé, pois nunca poderíamos entregar-nos aos  
    cuidados de alguém, com vistas à nossa eterna salvação, cujo poder fosse menor que o do Criador  
    revelado nas Escrituras. 
 
     Não precisamos de ficar a imaginar por que motivo Deus planeou e produziu todas as coisas. Ele 
fez tudo para a Sua glória (Salmo 19:1; Isaías 43:7; 48:11; Apocalipse 4:11). As pessoas passam toda a 
sua vida à procura da felicidade. Porém, a verdadeira felicidade só acontece quando procuramos 
glorificar Deus. Fomos criados com esse expresso propósito, e esta é a grande chave para a nossa 
felicidade. 
     Um certo amigo, em certa ocasião, queixou-se de que se sentia infeliz porque nunca fizera algo de 
grande em favor de Deus. Então perguntei-lhe: “O teu objectivo mais alto é glorificar Deus naquilo 
que fazes? Estás disposto a permitir que qualquer coisa aconteça, para atingires esse objectivo?” Foi 
assim que ele compreendeu que a sua ambição de fazer qualquer coisa grande tinha sido sempre o 
objectivo mais importante da sua vida. Ele estava apenas a enganar-se a si mesmo, a pensar que queria 
fazer as coisas para Deus. Jesus disse: “Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-Ia-á, mas, 
qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do evangelho, esse a salvará” (Marcos 8:35). Sim, 
fomos criados para glorificar Deus nas nossas vidas. 
     Em certas sociedades, o universo é visto como algo eterno, cuja história passa por um interminável 
ciclo de criação, destruição e recriação. O único verdadeiro objectivo das pessoas dessa sociedade é 
desaparecer da existência, pois elas vivem dominadas pelo desespero. O conceito bíblico do universo 
tem um começo (a criação de todas as coisas), um propósito (a salvação dos homens por meio de Jesus 
Cristo), e a promessa da vida eterna, dentro do reino de Deus. Esses dois pontos de vista podem ser 
ilustrados por este diagrama:  
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12. Explique como estes pontos de vista se comparam com aquele que é sustentado pela maioria das 
pessoas que conhece. Como se compara o ponto de vista da sua sociedade com o ponto de vista 
bíblico? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
     Os actos criativos de Deus não se limitam àquilo que Ele fez no passado. As passagens de João 3:3;    
2 Coríntios 5:17; Gálatas 6:15 e Salmo 51:10 afirmam que Deus purifica os corações daqueles que se 
arrependem dos seus pecados e se aproximam d’Ele com fé. Estes textos bíblicos também nos ensinam 
que, quando uma pessoa se volta para Deus em procura de salvação, ela nasce de novo e torna-se uma 
nova criatura, ou uma nova criação. Desse modo, os actos criativos de Deus incluem a criação 
espiritual, que tem lugar quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como o seu Salvador. 
 
13. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) As obras criativas de Deus revelam as Suas características de maneira geral às Suas criaturas. 
 
_____ b) A criação dá-nos consciência da eterna grandeza e da majestade de Deus, bem  como da     
               nossa pequena importância em comparação com Ele. 
_____ c) A revelação de Deus, por meio dos Seus actos criativos, não exige qualquer reacção por parte  
               das Suas criaturas. 
_____ d) O conhecimento da natureza e do poder de Deus, revelados através da criação de todas as  
               coisas, deveria levar-nos a glorificar Deus. 
_____ e) Os actos criativos de Deus estão limitados aos acontecimentos registados em Génesis 1 e 2. 
 

A OBRA DO GOVERNO SOBERANO DE DEUS 
Objectivo 4. Aplicar princípios a situações da vida e escolher as definições correctas sobre o governo 
soberano de Deus em todo o universo. 
 
     O supremo Criador do universo governa soberanamente sobre tudo quanto Ele criou. O que 
significa isto? A palavra supremo significa “o mais elevado em posição e autoridade, o mais elevado 
em grau ou qualidade”. Deus é superior, de todas as maneiras, a tudo quanto existe fora d’Ele. E a 
palavra soberano significa “estar livre de qualquer controle ou poder externo e ter a capacidade de 
fazer o que bem quiser”. 
     Assim sendo, a soberania de Deus descreve o Seu supremo governo sobre o universo                     
(1 Timóteo 6:15). A Sua soberania manifesta-se na direcção da Sua vontade (Efésios 1:11). As 
Escrituras ensinam claramente a soberania de Deus:  
 
1. Como o nosso Criador, Ele tem o direito de nos governar (1 Crónicas 29:11; Mateus 20:15;  
    Ezequiel 18:4);  
2. Ele faz aquilo que Lhe parece melhor (Salmo 115:3; Daniel 4:35);  
3. Há um propósito em tudo quanto Deus faz (Romanos 8:28; Isaías 48:11). 
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     Noutro dia li no jornal, soube um brutal assassínio duma bonita menina de apenas cinco anos de 
idade. Como é que isto pode acontecer, se Deus é realmente bom, se é realmente soberano e tem ao 
Seu dispor todo o poder de fazer o que bem quiser? Por que Ele permite que aconteçam coisas assim? 
Encontraremos algumas respostas para estas interrogações, ao considerarmos vários aspectos do 
governo soberano de Deus sobre o universo. A soberania de Deus envolve a preservação e a 
manutenção do universo, bem como a Sua providência. Em primeiro lugar, consideraremos como 
Deus preserva e mantém o universo. 
 
A Preservação (Manutenção) do Universo 
 
     Nenhum arquitecto, por mais brilhante que fosse, foi capaz de projectar uma casa que nunca 
precisasse de reparações. Nenhum jardineiro planta cuidadosamente as sementes para ter belas flores, 
sem que precise de cuidar das plantas podando, arrancando as ervas daninhas e regando. A Bíblia 
ensina-nos que o universo também precisa de ser preservado ou mantido (Actos 17:28; Hebreus 1:3). 
     Deus age continuamente a manter o universo, cuidando dele. As Escrituras mostram-nos que, 
depois da Sua obra de criação, Deus dá continuação às Suas actividades, cuidando de todas as coisas 
(Salmo 104). Isto inclui as pessoas e os animais (Salmo 36:6), bem como a protecção daqueles que são 
santos e justos (Provérbios 2:8). 
     Declarou o apóstolo Paulo: “Porque nele vivemos, e nos movemos e existimos...” (Actos 17:28). 
Deus não seria realmente soberano se qualquer coisa existisse ou acontecesse no universo, 
independentemente da Sua vontade e do Seu poder. Textos bíblicos como os de Neemias 9:6 e    
Salmo 145:14-16 ensinam que Deus está activamente envolvido na preservação de todas as coisas. 
Outras passagens da Bíblia declaram que o Senhor preserva o Seu povo (Deuteronómio 1:30-31; 
Salmos 31:20; 34:15, 17, 19; Isaías 43:2). 
     Precisamos de reconhecer que a preservação divina é necessária, pois tudo quanto Deus criou, 
como ser ou acção, depende d’Ele de modo absoluto. Nenhuma criatura tem a capacidade de continuar 
a existir por si mesma. Tudo só existe, e continua, por causa da vontade do Criador. É pela palavra do 
Seu poder que todas as coisas, bem como o universo inteiro, são mantidos ou sustentados         
(Hebreus 1:3). 
     Apesar de todas as coisas continuarem a existir pelo contínuo exercício da vontade de Deus, Ele 
deu a cada parte da Sua criação certas propriedades que são necessárias à sua preservação. No mundo 
físico Deus actua através de propriedades e leis físicas, às quais, algumas vezes, denominamos de “leis 
da natureza”. No mundo intelectual, Deus opera através das propriedades ou capacidades da mente; 
Ele deu-nos a capacidade de pensar, de sentir e de tomar decisões. Deus opera através destas 
propriedades, quando trata connosco. Na preservação do mundo, Deus não altera aquilo que Ele 
fundou no momento da criação. Ele simplesmente mantém aquilo que criou. 
 
14. VERDADEIRO-FALSO. O facto de Deus manter a Sua criação significa que: 
 
_____ a) Ele tem um poder limitado para substituir algo que tenha se estragado. 
 
_____ b) Ele está activamente envolvido na preservação de todas as coisas. 
 
_____ c) Cada parte da Sua criação tem a capacidade de se manter sozinha. 
  
_____d) Ele confere propriedades que são necessárias a cada parte da Sua criação, e então opera  
              através destas propriedades, quando cuida de todas as coisas. 
_____e) Pela sua vontade, todas as coisas existentes no universo continuam a existir.  
  
_____f) Ele garante cuidado e protecção para o Seu povo. 
  
_____g) Ele só se interessa pela preservação das pessoas rectas. 
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Providência 
Objectivo 5. Identificar exemplos dos propósitos, elementos e efeitos da providência de Deus. 
 
     Um outro aspecto do governo soberano de Deus é a Sua providência. Apesar de incluir a ideia da 
preservação, envolve muito mais do que isto. Também quer dizer que Deus tem a capacidade de ver as 
coisas com antecedência, de prever, de planear antes delas acontecerem. Refere-se também à 
capacidade de Deus cumprir o Seu propósito final na criação, que é a fundação do Seu reino, sob o 
governo de Jesus Cristo. E finalmente, fala sobre as actividades de Deus, pelas quais Ele conserva, 
cuida e governa tudo quanto criou. Como Deus faz isto constitui um mistério; mas há certas coisas, 
referentes à providência de Deus para connosco, que sabemos: 
 
1. Deus está pessoalmente envolvido no mundo que Ele criou. 
2. Deus faz tudo quanto existe na natureza mover-se conforme Ele determinou. 
3. Ele capacita e impulsiona pessoas a agirem como agentes morais responsáveis, dotados da liberdade  
    de escolher entre o que é certo e o que é errado. 
4. Se alguém escolher aceitar a salvação que Deus oferece, então Ele confere a tal pessoa a vida  
    eterna, com todas as alegrias e o esplendor conferidos pela Sua majestade. 
 
Propósitos da Providência Divina 
     Há diversos propósitos no governo providencial de Deus, que envolvem o relacionamento de Deus 
com as criaturas que O amam e Lhe são obedientes, a saber: 
 
1. O governo de Deus é caracterizado pelo Seu interesse por nós. Muitas passagens da Bíblia revelam  
    que Deus governa visando a felicidade do Seu povo. Declara o texto de Salmo 84:11:  “... (Deus)  
    não negará bem algum aos que andam na rectidão”. Outras passagens bíblicas, como Actos 14:17 e  
    Romanos 8:28 também revelam o interesse de Deus pela nossa felicidade e bem-estar. 
2. O governo de Deus é caracterizado pelo Seu interesse pelo desenvolvimento mental e moral do Seu   
     povo. A maneira de Deus tratar com o Seu povo, através da história, tem envolvido a necessidade     
    de educá-lo, a fim de perceber o seguinte:  
          1. o que Deus exige da parte deles;  
          2. que a maneira d’Ele é santa;  
          3. que o pecado é ofensivo para Ele; e  
          4. que oferece perdão por causa do pecado e reconciliação entre o pecador e Ele.  
    Nos tempos antigos, Deus permitiu coisas tais como o divórcio, porque os homens ainda estavam  
    imaturos (não se tinham desenvolvido espiritualmente). O texto de Marcos 10:5 fala sobre isto. As  
    leis do Antigo Testamento e o sistema levítico de governo faziam parte desse processo de       
    desenvolvimento. Eles prepararam o caminho para a revelação do Cordeiro de Deus (Jesus), o qual  
    tira o pecado do mundo. Toda a providência divina, conduzindo o Seu povo na direcção da  
    maturidade espiritual, tem por propósito prepará-lo para ser a Sua possessão especial. 
3. O governo de Deus tem como o seu objectivo principal a Sua própria glória (Efésios 1:11-14).       
    Todas as perfeições de Deus se manifestam através do Seu governo. Isto significa que a Sua   
    providência divina nos revela as qualidades do Seu Ser. Para exemplificar, o Seu amor é revelado  
    pela Sua provisão às Suas criaturas, particularmente quando lhes oferece redenção, através do Seu  
    Filho. A Sua verdade é revelada tanto nas leis da natureza como na Sua fidelidade, no cumprimento  
    das promessas existentes na Sua Palavra. A Sua santidade e rectidão são reveladas no ódio que Ele  
    tem ao pecado. O Seu poder é demonstrado na Sua obra de criação, redenção e providência. E a  
    Sua sabedoria pode ser vista na maneira como Ele opera para concretizar os Seus propósitos. E,  
    quando reconhecemos quão maravilhoso é o nosso grande Criador, então nós prestamos-Lhe honra  
    e glória. 
 
15. Qual destas duas afirmações é uma correcta definição da termo providência? Consiste em  
a) preservação de todas as coisas, pela capacidade que Deus dá a cada parte da Sua criação para cuidar  
    das suas próprias necessidades, sem terem de depender d’Ele. 
b) o governo de Deus, através do qual Ele mantém, cuida da Sua criação e a governa, preparando-a  
    para o Seu reino eterno. 
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16. COMBINAÇÃO. Combine o propósito da providência com a sua descrição. 
 
_____ a) Deus opera em todas as coisas, tendo em vista   1. A glória de Deus 
    o bem-estar das pessoas.      2. O desenvolvimento mental 
_____ b) Deus providencia visando a educação das pessoas,       e moral das  pessoas                  
                em relação a Ele mesmo e às Suas exigências,    3. A felicidade das pessoas 
                para que se tornem a Sua possessão especial.     
_____ c) A demonstração das qualidades do Seu ser revela  isto.                
   
Elementos da Providência Divina 
     Quais são os elementos da providência divina? Muitos estudiosos da Bíblia sugerem que há três 
aspectos nesta providência. Contudo, eles reconhecem que esses aspectos se justapõem até certo ponto 
e que estas três fases nunca aparecem isoladas nas operações de Deus. Esses aspectos são a 
preservação, a concordância e o governo. 
 
1. Preservação 
     Já pudemos discutir sobre a preservação divina, ou seja a manutenção do universo, como parte do 
governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Deus está activamente envolvido na preservação da 
Sua criação. Tudo quanto Deus criou depende absolutamente d’Ele. Contudo, Ele conferiu certas 
propriedades a cada parte da Sua criação, visando a sua manutenção. O texto de Génesis 1:24-25 
indica que Deus dotou cada criatura de certas características naturais, que lhe são próprias. Cada 
espécie cresce, desenvolve-se, amadurece e reproduz-se de acordo com a sua própria espécie. 
 
2. Concordância 
     A palavra concordância significa “acordo”, “cooperação”, “consentimento”. Ele dá a ideia que 
nenhuma actividade da matéria ou da mente pode ter lugar sem o consentimento de Deus e que o Seu 
poder coopera com os poderes que Lhe estão sujeitos. Em Actos 17:28 e 1 Coríntios 12:6, o apóstolo 
Paulo demonstra que, sem a concordância de Deus, nenhuma força ou pessoa poderia continuar a agir 
ou, mesmo, a existir. Deste modo, o poder de Deus exerce fortíssima influência sobre o poder do 
homem, embora sem o destruir e sem retirar do ser humano a sua liberdade. O homem possui, 
conserva e utiliza os seus poderes naturais, enquanto Deus preserva a sua mente e o seu corpo através 
das suas funções naturais. 
     Visto que Deus é a base da existência do homem, não podemos dizer que o papel do homem é igual 
em importância ao papel de Deus. Nesse ponto, novamente, encontramos um profundo mistério: Deus 
deu ao homem poderes naturais que podem ser usados para o bem ou para o mal. Quando esses 
poderes naturais são usados de maneira má, só o homem é o responsável, porquanto Deus não é o 
causador dos maus actos dos homens (Jeremias 44:4; Tiago 1:13-14). Deus concorre com os actos dos 
homens, dando-lhes os seus poderes naturais; mas a má direcção desses poderes vem da parte dos 
homens. Um exemplo desta concorrência é o caso de José (Génesis 45:5; 50:20). Vemos aqui que, 
apesar dos seus irmãos terem usado os seus poderes naturais para fazerem o mal, Deus fez aquela má 
acção resultar em bem. Ele consentiu os actos, permitindo-os; mas cumpriu a Sua vontade através do 
que eles fizeram, de acordo com os Seus propósitos. 
     Paulo diz que Deus “... faz todas as coisas segundo o conselho da Sua vontade” (Efésios 1:11), e 
também afirma que Deus opera em nós “... tanto o querer como o efectuar, segundo a sua boa vontade” 
(Filipenses 2:13). Ele confere-nos discernimento quanto às situações da vida e guia-nos por meio do 
Seu Santo Espírito. Ele dá-nos quanto às consequências do fracasso e procura conquistar-nos 
gentilmente. Contudo, não tira a nossa liberdade, visto que não nos impõe a Sua vontade à força. 
Dentro da experiência da salvação, Ele dá início à Sua admirável realização, colocando-se do lado de 
fora do nosso coração e batendo; mas nós é que Lhe devemos abrir a porta (Apocalipse 3:20). Além 
disso, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele mantém o controle sobre as nossas vidas enquanto nos 
mantivermos submissos ao Seu senhorio. O nosso relacionamento com Ele, como o nosso Senhor, 
continua baseado no nosso amor por Ele e na nossa escolha de Lhe entregar o controle das nossas 
vidas. 
 
 



 34 

3. Governo 
     Refere-se às actividades do governo divino, com o objectivo de concretizar os Seus propósitos 
divinos. Conforme vimos, Deus governa o mundo físico por meio de leis que Ele mesmo fundou. E 
Ele governa as pessoas através das leis e propriedades da mente, e também pela operação do Espírito 
Santo. Assim fazendo, Deus usa todas as formas de influência, como as circunstâncias, os motivos, a 
instrução, a persuasão e a força do exemplo. Ele opera directamente, através das operações do Espírito 
Santo, para influenciar o intelecto, as emoções e a vontade do homem. 
 
     Deus governa todas as coisas pelo menos de quatro maneiras diferentes. Quando compreendemos 
estas maneiras, compreendemos a relação que há entre a vontade soberana e absoluta de Deus, na 
realização do Seu plano divino e a vontade do homem, que actua livremente. 
 
1. Algumas vezes, Deus nada faz para impedir o homem de fazer o que ele escolheu fazer. Isto não    
    quer dizer que Deus esteja a aprovar o pecador, mas é que Ele não impõe o Seu poder para  
    impedir esses actos errados. Exemplos disto aparecem em Actos 14:15-16 e Salmo 81:12-13. 
2. De outras vezes, Deus impede os homens de cometerem o pecado, influenciando-os para que não  
    pequem. Exemplos disso vemos em Génesis 20:6; 31:24 e Oséas 2:6. O salmista orou solicitando  
    esse tipo de ajuda, conforme se lê em Salmo 19:13: “... da soberba guarda o teu servo...”. 
3. De outras vezes, sobre a direcção divina, Deus redirecciona os actos de homens maus, usando  
    esses actos para que resultem em bons resultados. Já vimos um exemplo disto na vida de José.  
    Os Seus irmãos pecaram, mas Deus usou tal erro para fazer algo de bom. 
4. Finalmente, algumas vezes Deus determina os limites do pecado e da iniquidade. Textos bíblicos  
    como os de Job 1:12 e 2:6 indicam que Deus impõe limites às actividades de Satanás. Paulo, em           
    1 Coríntios 10:13, declara que o Senhor também estabelece um limite aos testes e tentações que  
    os crentes precisam de enfrentar.      
 
     A providência transmite-nos a ideia de que Deus governa amorosamente todas as coisas. Esse amor 
atinge a sua expressão máxima nas palavras do apóstolo: “... todas as coisas contribuem juntamente, 
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto” (Romanos 8:28). 
 
17. COMBINAÇÃO. Combine os elementos da providência divina com alguma descrição sobre cada 
um desses elementos: 
 
_____ a) O poder de Deus coopera com os poderes que estão sujeitos   1. Preservação 
               a Ele; mas, se Ele permite que esses poderes tomem as suas  
               próprias decisões,  não é o próprio Deus o causador dos actos   2. Concordância     
    maus.     
_____ b) Deus governa de tal modo que os Seus propósitos divinos   3. Governo 
               sejam cumpridos. Isto quer dizer que, algumas vezes, Deus  
    nada faz; outras vezes, redirecciona; e, ainda outras vezes,  
                limita as actividades que são más. 
_____ c) Deus concede às Suas criaturas capacidades naturais por  
               meio das quais Ele opera para prover a manutenção delas.  
               Tudo quanto Ele criou depende d’Ele de modo absoluto,  
    para continuar a existir. 
 
Efeitos da Providência Divina 
     De que maneira a providência divina afecta as nossas experiências pessoais? Muitos textos bíblicos 
revelam a promessa divina de fazer prosperar os justos (Levítico 26:3-13 e Deuteronómio 28:1-14). 
Deus abençoa aqueles que Lhe pertencem – as Suas bênçãos, porém, são por demais numerosas para 
serem mencionadas uma a uma. 
     Mas, com frequência, os rectos perguntam-se: Por que é que os ímpios prosperam? E por que é que 
eles não são castigados? O salmista responde que: 1. A prosperidade dos ímpios é apenas temporária; 
e 2. finalmente, julgará a iniquidade dos ímpios (Salmos 37:16-22; 73:1-28; ver também        
Malaquias 3:13 – 4:3). 
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     Portanto, quando alguém lhe perguntar: “Por que razão Deus não põe um ponto final em toda esta 
violência?”, então poderá responder, com toda a confiança: “Espere para ver o acto final desta história. 
Deus já iniciou o Seu plano para eliminar o egoísmo, o desespero, a rebeldia e a corrupção. De acordo 
com o Seu plano eterno, haverá bênçãos e prosperidade para todos quanto O amam.” Entretanto, Deus 
vai adiando o julgamento, para dar aos ímpios a oportunidade de se arrependerem (Romanos 2:4;        
2 Pedro 3:9). 
     Uma outra questão frequentemente levantada pelos crentes é a seguinte: “Por que é que o crente 
precisa de sofrer tantas dificuldades, se Deus realmente controla todos os acontecimentos desta vida?” 
A Bíblia revela diversas razões para isto: 
 
1. Estas dificuldades podem ser permitidas por Deus tendo em vista o desenvolvimento espiritual do  
    crente (Salmo 94:12; Hebreus 12:5-13). 
2. Estas dificuldades podem representar provações, que preparam o crente para caminhos ainda mais  
    largos do serviço cristão (1 Coríntios 16:9; Tiago 1:2-12). 
3. As aflições também glorificam Deus, se reagirmos a elas da maneira certa (Job 1, 2 e 42). 
4. As dificuldades fazem parte do chamamento da Igreja (João 15:18; 16:33; Actos 14:22;    
    1 Pedro 4:12-19). 
 
      Pelo facto de, algumas vezes, Deus intervir activamente nas actividades das pessoas, sabemos que 
podemos desempenhar um papel muito eficaz na vida de outras pessoas, quando oramos. Moisés 
rogou ao Senhor e Israel foi salvo da destruição. Elias orou e o Palácio foi abalado. São muitos os 
exemplos em ambos os Testamentos da intervenção de Deus quando o seu povo orou. Ele faz certas 
coisas em resposta directa às orações dos crentes. Mas Ele realiza outros feitos, sem que ninguém 
precise de orar por eles. E também há vezes em que Deus parece fazer exactamente o contrário daquilo 
pelo que estamos a orar, visto que, na Sua soberania, Ele está a operar para o nosso bem maior. O 
Henry C. Thiessen sintetiza este ponto, quando diz:  
 
     “Se não orarmos por aquilo que só poderemos obter pela oração, não o obteremos. Se Deus quiser  
     fazer coisas pelas quais ninguém esteja a orar, Ele fá-las-á. Se orarmos por coisas contrárias à Sua  
     vontade, Ele recusar-se-á a concedê-las. Deste modo, há uma perfeita harmonia entre os Seus  
     propósitos e a Sua providência, por um lado, e a liberdade humana, por outro” (1977, pág. 129). 
 
     Por conseguinte, conforme já vimos, algumas vezes os crentes padecem como resultado de estarem 
a viver num mundo maligno. Deus, que controla todas as coisas, nem sempre impede que indivíduos 
maus pratiquem o que é mau. Tanto crentes como não-crentes podem sofrer em consequência de 
acidentes ou negligências. Geralmente Deus não interfere nas leis físicas normais nem na nossa 
própria liberdade de escolha. Todas as pessoas vivem num mundo onde cada um de nós está sujeito a 
acidentes e à morte eventual. O nosso objectivo não consiste em realizar as nossas próprias ideias 
sobre a vida, mas antes, consiste em viver de tal maneira que isso resulte na glória de Deus. O amor de 
Deus por nós nunca se altera e Ele prometeu que, se nós O amarmos, Ele operará em todas as coisas, 
para o nosso bem. Dotados de tal conhecimento, podemos entregar-nos confiadamente nas mãos do 
nosso soberano Deus, crendo que as razões para quaisquer circunstâncias que Ele imponha, permita, 
determine ou impeça, um dia ficarão tão claras para nós como o são para Ele. 
 
18. Agora, responda à pergunta que foi feita no começo desta secção, acerca do governo soberano  de 
Deus: “Como é que Deus pôde permitir o assassínio de uma criança inocente?” 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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19. COMBINAÇÃO. 
 
_____ a) Juízes 15:16-19. A provisão de água, para o exausto Sansão. 
 
_____ b) Actos 24:24-26. Félix adiou a decisão de aceitar o evangelho. 
  
_____ c) Daniel 2:10-23. A revelação feita a Daniel. 
  
_____ d) Génesis 22:13. O carneiro preso nos arbustos. 
  
_____ e) Juízes 11:30-36. Jefté faz um voto tolo diante de Deus. 
 
 1. Providência divina (quando Deus trata com as pessoas) 
 2. Escolha pessoal de alguém (sem que Deus faça qualquer intervenção) 
 
20. Explique os efeitos do governo soberano e providencial de Deus, em cada uma das  circunstâncias 
imaginadas em baixo. Baseie a sua resposta nos princípios bíblicos ensinados  nesta lição. 
 
a) João era pastor num bairro cheio de vandalismo. Ele pregou fielmente àquela  comunidade e  um dia 
foi espancado até à morte, por um daqueles vândalos. A Sua morte chocou a comunidade, mas como 
resultado do seu exemplo, muitos rapazes e raparigas da rua vieram a conhecer Cristo. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Roberto estava a morrer de cancro; mas, através das orações feitas por amigos seus, foi     
miraculosamente curado. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
c) Tiago estava a escalar uma perigosa montanha, junto com alguns amigos quando caiu e partiu 
ambas as pernas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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d) Sérgio foi atacada e violentamente espancada quando vinha da igreja para casa. Através desta 
amarga experiência, ela aumentou ainda mais os seus esforços para conduzir pessoas  para Cristo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Rui, uma criança inteligente, saiu a correr do interior dum restaurante para a estrada e um 
automóvel, que passava a grande velocidade, matou-o. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) Henrique vive só para si mesmo e é desonesto em todos os seus negócios. No  entanto, parece que 
prospera em tudo quanto faz. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
g) Um missionário evangélico teve um furo a caminho do aeroporto e ele perdeu o avião. Mais     
tarde, soube que o avião que ele ia apanhar caiu e todos quantos estavam a bordo morreram. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO.  
 
_____ 1. A santidade é uma das características de Deus que expressa a perfeição de tudo quanto 
      Ele é. 
_____ 2. Visto que Deus é infinitamente santo e o homem é pecaminoso, a relação entre Deus e o 
      homem é impessoal. 
_____ 3. Apesar da santidade de Deus exigir a separação daquilo que é pecaminoso, na Sua       
               misericórdia e amor Ele providenciou algo que pusesse fim a essa separação, mediante um 
    sacrifício. 
_____ 4. O amor de Deus manifesta-se melhor através daquilo que Ele diz. 
 
_____ 5. O valor do amor é provado por aquilo que cada um faz. Por outras palavras, os actos duma  
               pessoa demonstram o seu amor. 
_____ 6. Se alguém ama verdadeiramente Deus, terá de demonstrar esse amor por meio da Sua  
               obediência. 
_____ 7. A criação, como obra de Deus, só é significativa quando demonstra a majestade e o poder de  
               Deus. Isto não requer qualquer reacção por parte das criaturas. 
_____ 8. O governo soberano de Deus significa que Ele é livre de qualquer controle externo (de fora)  
               e que Ele pode fazer tudo o que quiser. 
_____ 9. Quando falamos sobre a obra de manutenção divina do universo, compreendemos que Deus 
               preserva activamente aquilo que criou. 
_____ 10. A providência divina refere-se à capacidade que Deus tem de prever todas as coisas,         
                dirigindo a criação para a finalidade que Ele determinou para ela: a fundação dum reino         
                sob a orientação de Jesus Cristo. 
_____ 11. O governo de Deus inclui a ideia que, algumas vezes, Ele estabelece limites ao pecado e à   
      iniquidade, bem como às dificuldades que os crentes precisam de suportar. 
_____ 12. Apesar da oração ser uma actividade que nos aproxima de Deus, não pode influenciar os  
                 Seus actos soberanos. 
_____ 13. Apesar de Deus ter fundado leis naturais e ter concedido às pessoas a liberdade de escolha,  
                 Ele opera através desses meios para concretizar os Seus propósitos. 
_____ 14. A providência divina inclui o princípio que o crente deve sofrer neste mundo, enquanto 
      que as pessoas pecaminosas podem esperar prosperidade. 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
10. Nestas passagens bíblicas, Jesus instruiu os Seus discípulos a levarem a mensagem do amor e da 
salvação de Deus a todas as criaturas. Deus escolheu-nos para falar aos outros acerca do Seu amor. 
 
1. a) santo. 
    b) separados 
    c) quão horrendo é o pecado. 
 
11. b) revela a Sua bondade, misericórdia,... 
 
2. c) o nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
12. A sua resposta. (Em muitas sociedades há grande incerteza sobre a criação, o sentido da vida, da 
morte e do julgamento. Nenhum outro ponto de vista é tão razoável e consolador como o ponto de 
vista da Bíblia). 
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3. A sua resposta deveria ser semelhante a esta: Ele requer que eu seja santo. Ele quer que eu 
compartilhe da Sua santidade. 
 
13. a) V  c) F 
      b) V  d) V  
  
      e) Falso (Os actos criativos de Deus continuam na criação espiritual que ocorre quando alguém        
          aceita Jesus como o seu Salvador). . 
 
4. Deve ter escolhido “o samaritano”, pois ele mostrou que fazia o que é recto. Aplicou à vida os 
princípios que defendia. 
 
14. a) F   e) V 
      b) V  f) V 
      c) F   g) F 
      d) V 
 
5. b) ser justos nas nossas exigências, recompensando....  
 
15. b) o governo de Deus, através do qual Ele mantém 
 
6. a) V   d) F 
    b) F   e) V 
    c) V   f) V 
 
16. a) 3. A felicidade das pessoas 
      b) 2. O desenvolvimento mental e moral das pessoas 
      c) 1. A glória de Deus 
 
7. O amor de Deus é expressado quando Ele dá algo ao Seu povo. 
 
17. a) 2. Concordância 
      b) 3. Governo 
      c) 1. Preservação 
 
18. A sua resposta. Poderá salientar que Deus deu ao homem a liberdade de escolha; assim, o homem 
pode pecar, se quiser. Quando isto sucede, sofrem tanto o inocente como o ímpio. A Bíblia revela-nos 
que, finalmente, os ímpios serão julgados e castigados por Deus, por  causa do mal que praticam. 
 
8. Mostramos o nosso amor a Deus pela nossa obediência a Ele e o nosso amor pelas outras pessoas. 
(Podemos ver claramente que o amor é uma força activa). 
 
19. a) 1. A providência de Deus 
      b) 2. A escolha pessoal do homem 
      c) 1. A providência de Deus 
      d) 1. A providência de Deus 
      e) 2. A escolha pessoal do homem 
 
9. sabedoria e omnipotência (natural) e amor (moral). (v.1) 
    omnipotência e omnipresença (natural) e amor (moral). (v.2) 
    santidade (moral). (v.3) 
    amor (moral). (v.4) 
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20. O(s) exemplo(s):  
a) reflecte dois princípios: O sofrimento pode resultar da vida vivida para Deus  neste mundo mau;  
    algumas vezes, Deus usa as acções de homens maus para atingir bons resultados.  
b) ilustra que Deus faz algumas coisas como resultado directo da oração e o propósito é trazer-Lhe  
    glória.  
c) e e) revelam que todas as pessoas estão sujeitas às leis naturais e aos perigos da vida.  
d) ilustra que, algumas  vezes, as provações preparam o crente para um serviço ainda maior,      
    prestado a Deus, o que Lhe pode trazer glória.  
f) mostra que até quem não é crente pode beneficiar da  graça divina. Porém, se Henrique não quiser  
     render a sua vida a Deus, ele passará a eternidade separado de Deus e também será julgado pelas  
    suas más acções.  
g) ilustra que, algumas vezes, quando os nossos planos parecem não resultar, Deus está a fazer as  
    circunstâncias contribuírem a nosso favor. 
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LIÇÃO 3 
Cristo: Expressão Visível do Deus Invisível 

 
     “Ele é a cara do pai.” Já alguma vez ouviu alguém fazer esse comentário em relação a um filho 
muito parecido com o pai? Há casos em que somos levados a pensar: “Até que ponto esse pai e esse 
filho são iguais?” Se um pai e o filho se parecem, então isto pode ser visto facilmente; mas, outras 
vezes, a semelhança não é tão evidente. Por exemplo, pai e filho podem ser parecidos nas suas acções 
ou na maneira de pensar; ou eles podem ter uma personalidade muito semelhante. Quando observamos 
uma criança, podemos perceber, de muitas maneiras, como ela se parece com o pai. 
     Jesus veio ao mundo para nos mostrar como é Deus Pai. Ele é a representação visível do Pai, o qual 
é invisível, e incorpora as características naturais e morais de Deus. Através do milagre da encarnação, 
Ele tomou a natureza e a forma dum homem. Ao fazer assim, Jesus deu expressão às qualidades de 
Deus, comunicando-as aos homens. Afirmou Jesus: “... quem me vê a mim vê o Pai...” (João 14:9). 
     Nesta lição, consideraremos a doutrina sobre Jesus Cristo, o qual é “... o resplendor da sua glória, e 
a expressa imagem da sua (de Deus) pessoa...” (Hebreus 1:3). Enquanto meditamos sobre o tempo que 
Ele esteve neste mundo e como nos permitiu conhecer o Pai, por Seu intermédio, devemos orar 
fervorosamente para que, da mesma maneira, possamos reflectir a beleza do Filho de Deus para outras 
pessoas. 
 
Sumário da Lição 
A HUMANIDADE DE CRISTO 
     Os Seus Ancestrais e o Seu Desenvolvimento Humano 
     Aparência e Limitações Humanas 
     Nomes Humanos de Jesus 
A DIVINDADE DE CRISTO 
     Direitos Divinos 
     Carácter Divino 
     Reivindicações de Divindade 
     Nomes que Indicam Divindade 
UNIÃO DA DIVINDADE E DA HUMANIDADE DE CRISTO 
     Características da Encarnação 
     Razões da Encarnação 
AS OBRAS DE CRISTO 
     A Morte de Cristo 
     A Ressurreição 
     Ascensão e Exaltação de Cristo 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Dar provas bíblicas sobre a divindade e a humanidade de Cristo. 
2. Discutir sobre a natureza e o propósito da encarnação. 
3. Identificar as obras de Cristo e o significado das mesmas. 
4. Amar mais Cristo, como resultado de ter adquirido um conhecimento mais profundo sobre Ele. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude o desenvolvimento da lição do mesmo modo que procedeu nas lições 1 e 2. 
2. Não se esqueça de escrever as suas respostas às perguntas de estudo, antes de examinar as respostas    
    que aparecem no fim da lição. Faça revisão de quaisquer exercícios a que tenha respondido  
    incorrectamente. Em seguida, submeta-se ao auto-teste e verifique se acertou nas respostas. 
 
Palavras-Chave 
ascensão     
deidade    
mediador 
vicária 
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A HUMANIDADE DE CRISTO 
Objectivo 1. Combine as provas sobre a humanidade de Jesus com descrições em relação a cada uma 
delas. 
 
     Dentre todos os elementos distintivos da fé cristã, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, sem 
dúvida alguma, é o mais fundamental de todos. A encarnação refere-se à união da divindade com a 
humanidade, na pessoa de Jesus Cristo. Que Ele, o eterno Filho de Deus, se tornou homem com o 
propósito de nos salvar, é um ensino c1arissimo nas Escrituras. Deus agiu de maneira completamente 
nova neste mundo, quando o Seu Filho se tornou “carne”. Ele foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo no ventre da virgem Maria. Neste acto singular de criação, Deus rompeu a cadeia da geração 
humana e produziu um ser sobrenatural. 
     O mistério que envolve este evento miraculoso dissipa-se um pouco quando compreendemos que o 
mesmo fez parte de uma nova série de actividades da parte de Deus. O Filho de Deus veio para salvar 
o homem, uma criatura de carne e sangue, tornando-se Ele mesmo carne e sangue. Ele fez isto para dar 
a salvação para os homens, pela Sua própria morte. Com a encarnação, Deus pôs em movimento o Seu 
plano de redenção sobre a terra: “... vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de 
mulher, nascido sob a lei” (GáIatas 4:4). Não havia outra maneira pela qual Ele pudesse concretizar o 
Seu propósito de salvação. 
     A encarnação, portanto, é um ponto crucial para o pecador, porquanto possibilitou a reconciliação 
entre Deus e o homem. Visto que a humanidade de Jesus se reveste de tão grande significado dentro 
do plano divino da salvação, importa que consideremos algumas provas bíblicas da Sua humanidade. 
Isto inclui os Seus ancestrais, o Seu desenvolvimento como ser humano, a Sua aparência humana, as 
Suas limitações humanas e os Seus nomes humanos. 
 
Os Seus Ancestrais e o Seu Desenvolvimento Humano 
 
     Dois dos escritores dos evangelhos, Mateus e Lucas, traçam a árvore genealógica de Jesus Cristo. 
Mateus acompanha a Sua linhagem desde David; e, daí retrocede ainda mais, até ao patriarca Abraão 
(Mateus 1:1-17). Os Seus dois objectivos foram os seguintes: 
 
1. Provar que Jesus pertencia à linhagem de David, e consequentemente herdeiro do trono de Israel.    
    Doutra sorte, nenhum judeu teria de aceitá-Lo como Rei ou Messias. 
2. Provar que Jesus, como descendente de Abraão, era o Filho da promessa, por meio de quem todas 
    as famílias da terra teriam de ser abençoadas (Génesis 22:17-18). 
 
     Lucas acompanha a linhagem de Jesus desde Adão, o primeiro homem (Lucas 3:23-38). Contudo, o 
propósito tanto de Mateus como de Lucas foi o de enfatizar o facto da experiência humana de Jesus. 
Ele nasceu duma mulher (Gálatas 4:4). 
     Apesar de dizermos que Jesus teve ancestrais humanos, devemos salientar que Ele não teve um pai 
humano natural. O Seu nascimento foi diferente de todos os nascimentos humanos. Lucas regista a 
cena na qual o anjo disse a Maria que em breve ela ficaria grávida. A reacção imediata dela foi: “Como 
se fará isto, visto que não conheço varão?” (Lucas 1:34). À pergunta dela acerca do nascimento 
miraculoso de Jesus, que apresentava uma situação aparentemente impossível, o anjo relembrou a 
Maria que “Porque, para Deus, nada é impossível” (v. 37). O nascimento de Jesus foi inteiramente 
miraculoso; no entanto, foi um nascimento humano. 
     Jesus desenvolveu-se física e mentalmente, de acordo com as leis ordinárias do crescimento 
humano. De facto, o Seu crescimento e desenvolvimento, como um membro normal da comunidade da 
aldeia de Nazaré, foram aceites pelos seus concidadãos (Mateus 13:35). 
     Lucas registou: “E o menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria; e a graça de 
Deus estava sobre ele” (Lucas 2:40). Sabemos que o desenvolvimento mental de Jesus não resultou da 
instrução que Ele recebeu nas escolas do Seu tempo (João 7:15). Antes, resultou da formação que Ele 
recebeu da parte dos Seus piedosos pais, da frequência regular da sinagoga (Lucas 4:16), de visitas 
fiéis aos templos (Lucas 2:41), do estudo fiel e da aplicação das Escrituras e da oração (Marcos 1:35; 
João 4:32-34). 
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1. Lucas 2:52. Este versículo sugere que a vida de Jesus se desenvolveu de que maneira? 
a) Intelectualmente 
b) Espiritualmente 
c) Fisicamente 
d) Socialmente 
 
Aparência e Limitações Humanas 
 
     Todas as provas indicam que a aparência física de Jesus era semelhante a de outros homens. De 
facto, Ele parecia-se tanto com os outros homens nas Suas actividades diárias que, quando afirmou 
que era um com o Pai, os Seus ouvintes ficaram muito indignados. Eles responderam furiosos, que Ele 
era “um mero homem” e, portanto, não tinha qualquer direito de dizer-se Deus (João 10:33). 
     Quando Pilatos, o governador romano, apresentou Jesus aos judeus, antes de proferir a sentença 
contra Ele, disse: “... Eis aqui o homem” (João 19:5). E estando Jesus condenado perante o governador e 
juiz romano, nenhuma pessoa pôs em dúvida a Sua humanidade. O apóstolo Paulo, anos depois, 
testificou ao mundo do primeiro século da era cristã que Jesus Cristo foi “... achado na forma de 
homem...” (Filipenses 2:8). 
     Nenhum dos companheiros íntimos de Jesus alguma vez duvidou do facto de ser Ele um homem. 
Mais frequentemente, ficaram impressionados pelo facto d’Ele ser um homem extraordinário:            
“... quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?” (Marcos 4:41). 
     Quando Jesus assumiu a natureza e forma humanas, sujeitou-se voluntariamente às limitações 
próprias da humanidade. Em resultado, pois, ocasionalmente Ele também se sentia cansado (João 4:6), 
faminto (Marcos 11:12) e sedento (João 19:28). Também ficou sujeito a tentações (Mateus 4:1-11) e 
foi fortalecido pelo Pai, quando orou pedindo forças (Lucas 22:42-44). Também experimentou a dor  
(1 Pedro 4:1) e, finalmente, a própria morte (1 Coríntios 15:3). Essa foi a maior de todas as provas das 
limitações que a Sua humanidade Lhe impusera. 
 
Nomes Humanos de Jesus 
 
     Os nomes conferidos a Jesus também indicam a Sua humanidade. Quando o anjo disse a José que 
nasceria o menino Jesus, ele ordenou que José lhe desse o nome de Jesus, que é apenas a forma grega 
do nome que aparece no Antigo Testamento, Josué (Mateus 1:21) e que significa “Salvador”. Ele 
também foi chamado de filho de David e de filho de Abraão (Mateus 11:1). Porém, o nome mais 
frequentemente aplicado a Ele nas Escrituras e que Ele parecia mais gostar, era Filho do Homem, o 
nome que apresenta mais claramente a Sua Humanidade. Jesus usava esse nome quando queria falar 
de Si mesmo (Mateus 26:64-65). Porém, poderá observar que Ele não afirmava ser tão só um filho de 
homem, mas era o Filho do Homem. Esta expressão não só implica que Ele era verdadeiramente 
humano, mas também que Ele representava a humanidade inteira. 
 
 
2. VERDADEIRO-FALSO. Lucas 2:40, 51; 8:19-21 e João 7:1-8.  
 
_____ a) Jesus teve um crescimento e um desenvolvimento normal de qualquer criança, demonstrando  
               progressos físicos, mentais e espirituais. 
_____ b) Embora tivesse exibido qualidades incomuns como criança, Jesus mesmo assim estava sob a  
               orientação dos Seus pais. 
_____ c) Quando Jesus se tornou o centro das atenções, enquanto ensinava, a Sua família  
   compreendeu plenamente a Sua missão e não fez qualquer exigência a Ele. 
_____d) Durante o seu ministério terreno, os irmãos de Jesus ficaram convencidos das Suas obras  
               Poderosas e compreenderam que Ele era mais que um homem comum e aprovaram o Seu  
               ministério público. 
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3. COMBINAÇÃO. Combine cada prova sobre a humanidade de Jesus com a sua descrição:    
 
_____ a) Jesus experimentou o cansaço, a fome, e  1. Ancestrais humanos 
    finalmente, a morte.      2. Desenvolvimento humano 
_____ b) Jesus recebeu um nome que é a forma grega   3. Aparência humana 
    do nome Josué, que aparece no Antigo  4. Limitações humanas 
    Testamento, além de outros títulos.   5. Nomes humanos  
_____ c) Os escritores sagrados traçam a linhagem de  
               Jesus desde David, Abraão e Adão. 
_____ d) O governador romano, que sentenciou Jesus, identificou-O ao dizer: “... Eis aqui o 
    homem!” (João 19:5). 
_____ e) Jesus demonstrou um progresso mental, físico, espiritual e social. 
 

A DIVINDADE DE CRISTO 
Objectivo 2. Seleccionar afirmações que confirmem a divindade de Jesus. 
 
     Examinámos provas bíblicas da humanidade de Cristo e vimos que estas provas são conclusivas, 
não dando margem a dúvidas. Agora consideraremos os factos bíblicos referentes à divindade de 
Cristo e à importância desse aspecto do Seu Ser para nós. 
 
Direitos Divinos 
 
     A primeira linha de provas que consideraremos relativa à divindade de Cristo é que Ele exercia 
direitos divinos que pertencem só a Deus. Esses direitos divinos incluem receber a adoração da parte 
dos homens, perdoar pecados, ressuscitar os mortos e exercer o direito de julgar. 
     Visto que Deus proibiu a adoração a qualquer outro deus nos Dez Mandamentos                         
(Êxodo 20:3-5), teria sido um acto de blasfémia se Jesus não fosse o verdadeiro Deus. (Blasfemar é 
“insultar Deus ou afirmar-se divino, quando isto não corresponde à realidade dos factos”). Quando 
Jesus foi testado, pelo diabo, Ele reafirmou o mandamento que ordena que adoremos e sirvamos 
exclusivamente o Senhor (Mateus 4:10). No entanto, Jesus reivindicou o direito de ser adorado pelos 
homens. 
     A Bíblia revela-nos que quando as pessoas, na sua ignorância, tentaram adorar os apóstolos, eles 
repeliram vigorosamente tal adoração (Actos 10:25-26; 14:11-18). Os próprios anjos recusam ser 
adorados, visto que toda a adoração deve ser dirigida a Deus (Apocalipse 19:10; 22:8-9). Mas, se os 
apóstolos, que eram homens comuns, se recusavam a serem adorados, Jesus aceitava a adoração da 
parte dos homens como um direito que Lhe pertencia. E afirmou que honrá-Lo era obrigação de todas 
as pessoas (João 5:23). 
     Em segundo lugar, vemos que Jesus exerceu o Seu direito de perdoar pecados, um direito que está 
reservado só a Deus (Marcos 2:7). Jesus, porém, nunca hesitou em exercer esse seu direito, embora os 
Seus inimigos sempre ficassem muito perturbados perante desse facto (Mateus 9:2-6). 
     Jesus também exercia o direito de doar a vida eterna (João 5:21; 10:10). Pelo menos em três 
ocasiões, Jesus devolveu a vida a pessoas (Lucas 7:11-17; 8:40-56; João 11:1-44). E, no futuro, todos 
os crentes que tiverem morrido, ressuscitarão pela Sua poderosa palavra (João 5:21-30). Como é 
óbvio, o direito de conceder a vida é algo que nenhum homem é capaz de dar pelo seu próprio poder. 
     Um quarto exemplo do exercício de direitos divinos, por parte de Jesus, foi o Seu direito de julgar: 
“E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo” (João 5:22). Nas referências bíblicas 
que se seguem poderemos obter maior discernimento quanto ao direito que Jesus tinha de julgar: 
Mateus 25:31-46; Actos 10:42; 17:31 e 2 Coríntios 5:10. 
     Jesus exerceu todos esses direitos, e outros, sem a mínima hesitação. Se ele tivesse feito isto, sem 
ser Deus, teria sido uma presunção (ir além do que é direito) e uma blasfémia. 
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4. Liste de memória, os feitos de Jesus durante a Sua vida terrena, que mostram que Ele  exerceu 
direitos divinos.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Carácter Divino 
Objectivo 3. Listar os atributos morais e naturais que identificam Jesus como Deus. 
 
Atributos Morais 
     O carácter de Jesus deixava as pessoas admiradas. Elas maravilhavam-se com a Sua atitude e com a 
Sua conduta, sob todas as circunstâncias. As suas reacções às situações da vida revelavam claramente 
que Ele era diferente dos outros homens. Ele possuía os mesmos atributos morais e naturais de Deus 
Pai. 
     Jesus viveu uma vida de tão notória santidade que um dos Seus mais íntimos associados, escreveu 
em relação a Ele: “O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano” (1 Pedro 2:22). Os 
Seus inimigos não puderam provar que Ele fosse culpado de qualquer pecado, mesmo porque Ele era 
sem pecado (João 8:46). Nenhum ser humano comum é capaz de ter uma conduta desse nível; mas 
Jesus era muito mais do que um ser humano. 
     O Seu amor também o distinguia dos homens comuns. Ele provou o Seu amor, em relação a 
pessoas de todos os níveis da sociedade humana e de todas as situações na vida (Lucas 19:10; 
comparar também Mateus 11:19 com Marcos 10:17-22). Ele orou pelos Seus seguidores e também 
pelos Seus próprios inimigos (João 17:9,20; Lucas 23:34). Esta qualidade perfeita do Seu amor revela-
nos que Ele é o próprio Filho de Deus. 
     O amor de Jesus pelos homens foi demonstrado de muitas maneiras. Ele exibia genuína humildade 
e mansidão. Quando deu início ao Seu ministério público, estava motivado pelo desejo de servir        
(Mateus 20:28). Na qualidade de Senhor e Mestre, Ele ilustrava o verdadeiro significado do serviço, 
como quando lavou os pés dos Seus discípulos (João 13:14). Mostrava-se gentil para com as pessoas 
pecaminosas (Lucas 7:37-39, 44-50), com aqueles que duvidavam d’Ele (João 20:29) e até com 
aqueles que O tinham abandonado (Lucas 22:61; João 21:15-23). Com todo o amor, Jesus demonstrou 
realmente os princípios que ensinava! Nenhum ser humano comum viveu uma vida tão caracterizada 
pelo amor. 
     O amor de Jesus revelou-se com maior clareza por meio do Seu amor ao Pai. Jesus demonstrou, 
pelo Seu exemplo, que o segredo da vida espiritual verdadeira depende dum íntimo relacionamento 
com Deus. Nenhum ser humano comum poderia orar como Ele orou, com intensidade                             
(Lucas 22:39-44), de maneira regular e por longos períodos de tempo. Algumas vezes, Jesus orava 
uma noite inteira. Outras vezes, levantava-se muito cedo de manhã para orar (Marcos 1:35). Ele 
deixou um perfeito exemplo de como devemos manter e desenvolver as nossas vidas espirituais         
(1 Pedro 2:21). 
     Nenhuma pessoa que estivesse familiarizada com Jesus poderia duvidar da Sua humanidade. E 
também ninguém poderia equiparar-se a Ele nas Suas perfeições, por melhor ser humano que fosse. 
Sendo um perfeito exemplo de santidade e amor, Jesus, de acordo com as palavras de Pedro, é            
“ ... o Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mateus 16:16). 
 
5. Diga de que maneira Jesus revelou a Sua santidade e o Seu amor. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Atributos Naturais 
     Paulo declarou que Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus (1 Coríntios 1:24), e que foi do 
agrado de Deus fazer toda a Sua plenitude habitar no Filho (CoIossenses 1:19; 2:9). Mateus concluiu o 
registo do evangelho que tem o seu nome, com estas palavras de Jesus: “... É-me dado todo o poder, no 
céu e na terra” (Mateus 28:18). Estas passagens bíblicas revelam que Jesus, a segunda Pessoa da 
Trindade, é omnipotente. Todos os anjos, todas as autoridades, todos os poderes do universo estão 
sujeitos ao Seu mando e autoridade (1 Pedro 3:22). 
     A Bíblia ensina também que Jesus é omnipresente (está presente em todos os lugares ao mesmo 
tempo). Paulo diz que Deus Pai sujeitou o Filho todas as coisas, e que o Filho é “... a plenitude daquele 
que cumpre tudo em todos” (Efésios 1:23). Que grande encorajamento recebemos quando lembramos 
que Ele cumprirá a promessa de estar connosco, mesmo quando alguns poucos dentre nós se reúnem 
para O adorar (Mateus 18:20). Embora, em certas ocasiões, possamos não sentir a Sua presença, 
podemos estar certos de que Ele está connosco em todos os momentos! 
     Jesus Cristo também é omnisciente – Ele sabe todas as coisas (João 2:24-25; 16:30; 21:17). Paulo 
refere-se ao ministério de Deus, o qual, segundo ele esclarece, é Cristo, “Em quem estão escondidos 
todos os tesouros da sabedoria e da ciência” (CoIossenses 2:3). Jesus tinha consciência plena da vida 
pecaminosa da mulher samaritana (João 4), dos pensamentos dos fariseus (Lucas 6:8), de quando e de 
como Ele teria de deixar o mundo (João 12:33; 13:1), da natureza e do fim da nossa era presente 
(Mateus 24 e 25; Marcos 13; Lucas 21). 
     Certos textos bíblicos levam-nos a examinar mais de perto as características da omnisciência de 
Jesus. Por exemplo, o texto de Mateus 24:36 indica que Ele não sabia a data do Seu regresso a este 
mundo; e Marcos registou que Jesus se aproximou da figueira esperando encontrar fruto nela e ficou 
desapontado (Marcos 11:13). 
     É importante salientar, neste momento que nos dias em que Ele esteve no mundo, ou seja, nos dias 
da Sua vivência terrestre, Jesus desistiu do direito de exercer de maneira independente as Suas 
características divinas. Ele preferiu, propositadamente, não se utilizar dos Seus poderes divinos. Assim 
Ele dispunha de poderes para os quais poderia ter apelado, para escapar da cruz; mas recusou-se a usá-
los (Mateus 26:52-54). Jesus fez isto pela Sua livre e espontânea vontade, porque sabia que, a menos 
que se submetesse ao sofrimento e à morte, jamais poderia cumprir a Sua missão de morrer em lugar 
de homens pecaminosos. Mas agora, que a Sua missão terrena se cumpriu, Ele retomou todas as Suas 
características divinas, incluindo o Seu atributo de conhecer todas as coisas. 
     Jesus aparece nas Escrituras como o eterno Filho de Deus (João 1:1; 1 João 1:1; Miqueias 5:2). Ele 
sempre existiu e continuará a existir para sempre (Hebreus 1:11-12; 13:8). Estas passagens bíblicas 
também afirmam que Jesus Cristo não muda. Estas características que acabamos de considerar são os 
atributos de Deus. Portanto elas demonstram claramente a divindade de Jesus Cristo. 
 
6. Explique por qual razão Jesus não exerceu todas as Suas características divinas, enquanto 
viveu na terra. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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7. Faça uma lista dos atributos que cabem em cada um desses títulos. Em seguida, compare a sua lista 
com os atributos morais e naturais de Deus, discutidos na primeira e na segunda lições. O que é que 
esta comparação nos revela? 
 
Atributos Morais de Jesus   Atributos Naturais de Jesus  
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Reivindicações de Divindade 
 
     Jesus afirmou abertamente que Ele era Deus. Na véspera da Sua morte, Ele apelou para que os Seus 
apóstolos aceitassem essas reivindicações, com base nas Suas obras missionárias (João 14:11). Quais 
eram as Suas reivindicações? 
 
1. Disse aos judeus que Ele e o Pai eram um (João 10:30). 
2. Acusado perante o concilio dos anciãos, novamente afirmou que era o Filho de Deus               
    (Lucas 22:70-71; João 19:7). 
3. Asseverou que a salvação só podia ser obtida por intermédio d’Ele (João 10:9). 
4. Afirmou ser o único caminho de acesso ao Pai (João 14:6). 
5. Garantiu que ninguém pode fazer coisa alguma, sem que Ele o capacite (João 15:5). 
6. Durante o Seu ministério de ensino testificou acerca da Sua preexistência (João 8:58; 17:5). 
7. Ele instruiu os Seus discípulos para que orassem em Seu nome (João 16:23). 
8. Quando enviou os Seus discípulos para ministrar, conferiu-lhes o poder de realizarem milagres      
    (Lucas 9:1-2). 
 
     Todas estas afirmações e reivindicações, além das obras miraculosas realizadas por Jesus, dão-nos 
uma sólida prova, que confirma as Suas reivindicações de ser Ele o próprio Deus. 
 
Nomes que Indicam Divindade 
 
     Nomes que só poderiam ser aplicados a Deus são dados a Jesus Cristo, por todas as páginas do 
Novo Testamento. Os escritores inspirados com frequência se referem a Ele chamando-Lhe de o Filho 
de Deus. Uma voz que se fez ouvir do céu, em duas oportunidades diferentes, afirmou ser Ele o Filho 
de Deus (Mateus 3:17; 17:5). E Jesus também empregou este título para falar sobre Si mesmo       
(João 10:36). 
     Um outro nome que indica a divindade de Jesus foi predito pelo profeta Isaías, tendo sido repetido 
pelo anjo que veio falar com José (Isaías 7:14 e Mateus 1:22-23). O menino seria chamado de 
Emanuel, que significa “Deus connosco” (Mateus 1:23). A Deidade veio viver por algum tempo nesta 
terra, juntamente com os homens e as mulheres (João 1:14). 
     O apóstolo João escreveu que Jesus é a Palavra de Deus. Para nós, esse título pode parecer 
estranho; mas, naqueles dias, os filósofos faziam a ideia de que é possível resumir toda a razão e todo 
o poder que há por detrás do poder do universo no conceito da palavra. No grego esse termo era 
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Lagos. Esse termo é traduzido na nossa versão portuguesa por “Verbo”, visto que esta palavra é do 
género masculino e “Palavra” é do género feminino. Escreveu, pois, o apóstolo João: “E o Verbo se fez 
carne, e habitou entre nós...” (João 1:14). As palavras ditas por uma pessoa exprimem aquilo que ela 
está a pensar. A Palavra de Deus é o pensamento de Deus, expresso de tal maneira que os homens são 
capazes de compreendê-lo. Deus não está separado da Sua criação. Antes, Ele revela-se a nós. João 
declara que a Palavra (Jesus), é Deus desde a eternidade (João 1:1-2). 
     Jesus também é chamado de Deus. Paulo escreveu dizendo que nós estamos “Aguardando a bem-
aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo”        
(Tito 2:13). 
     O nome hebraico Messiah com frequência era usado com ligação a Jesus. Esse mesmo nome, na 
sua forma grega, é Cristo. A tradução portuguesa deste nome seria “Ungido”. Para o povo hebreu, o 
que era um ungido? Na cultura deles, quando Deus chamava uma pessoa para fazer alguma obra 
especial, tal pessoa era “ungida” por algum líder religioso, derramando azeite sobre a cabeça da pessoa 
escolhida. Isso simbolizava a separação dessa pessoa para aquele serviço ao Senhor. O povo hebreu 
estava acostumado com a unção dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. Assim, quando Pedro declarou 
que Jesus era tanto Senhor como Cristo, os seus ouvintes compreenderam claramente o que ele quis 
dizer (Actos 2:36). A reacção de milhares de pessoas mostra que elas aceitaram Jesus como o seu 
Messias, como o Ungido. 
     Jesus também era chamado Senhor. Algumas vezes, esse nome era usado como mero título de 
cortesia; mas, em muitas ocasiões, foi usado por respeito à Sua divindade (Lucas 1:43; 2:11;          
João 20:28; Actos 16:31 e 1 Coríntios 12:3). Esse nome, conforme foi por muitas vezes usado para 
indicar o nosso Senhor, provém do termo hebraico Yahweh. Desta maneira, Cristo, o Messias, deve ser 
identificado com o Jeová do Antigo Testamento. 
 
8. Enumere os nomes dados a Jesus que indicam a Sua divindade, além duma referência bíblica  
apropriada para cada um desses nomes. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. VERDADEIRO-FALSO. A divindade de Jesus é revelada através de: 
 
_____ a) ter Ele recebido a adoração dos homens, ter perdoado o pecado, ter ressuscitado aos mortos e  
               de ter reivindicado o direito de julgar. 
_____ b) os Seus atributos morais da santidade e do amor. 
 
_____ c) os Seus atributos naturais de omnipotência, omnipresença, omnisciência e eternidade. 
 
_____ d) como o Seu próprio povo O recebeu. 
 
_____ e) as Suas reivindicações pessoais de divindade. 
 
_____ f) os Seus nomes que indicam a Sua divindade. 
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UNIÃO DA DIVINDADE E DA HUMANIDADE EM CRISTO 
 
     A doutrina da encarnação foi uma questão que permaneceu sem solução, nos primeiros tempos da 
Igreja cristã. A doutrina da Trindade estava solidamente alicerçada nas Escrituras do Antigo 
Testamento, na experiência dos discípulos íntimos de Jesus e nos escritos inspirados do Novo 
Testamento. Porém, a questão que produziu muita especulação foi a seguinte: Como seria possível que 
o Filho eterno, que é igualmente Deus junto com o Pai e da mesma substância ou essência do Pai, se 
tivesse tornado carne humana, passando a ser um homem como qualquer outro? 
     Algumas pessoas, na tentativa de explicar a encarnação, enfatizavam de tal maneira a humanidade 
de Jesus que praticamente, negavam a Sua divindade. Mas outros faziam precisamente o oposto: 
enfatizavam a Sua divindade de tal modo que quase negavam a realidade da Sua humanidade. 
Finalmente, os primeiros líderes da Igreja foram capazes de chegar a uma definição da encarnação que 
continua a ser considerada fundamental para a fé cristã em relação à pessoa de Jesus Cristo. 
 
Características da Encarnação 
Objectivo 4. Escolher afirmações que representem o ensino bíblico acerca da encarnação. 
 
     A definição da encarnação, dada pelos primeiros líderes cristãos (numa reunião chamada Concilio 
de Calcedónia, efectuada em 451 d.C.), é a seguinte: 
 
     “O nosso Senhor Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, da mesma substância 
     que o Pai, em todas as coisas, quanto à Sua divindade; mas, na Sua humanidade, igual a nós em       
     todas as coisas, excepto no pecado. Assim, Jesus é conhecido em duas naturezas: a divina e a       
     humana. Estas duas naturezas são distintas uma da outra. Esta distinção não ficou destruída pela       
     união das duas naturezas, mas as características singulares de cada natureza foram mantidas.” 
 
     Esta definição certamente não afasta o mistério da encarnação. Pelo contrário, todos os cristãos 
verdadeiros compartilham do sentimento de admiração expresso pelo apóstolo Paulo: “E, sem dúvida 
alguma, grande é o mistério da piedade: Aquele que se manifestou em carne...” (1 Timóteo 3:16). 
Teremos de compreender melhor este difícil conceito, quando considerarmos a união da natureza 
humana e da natureza divina em Jesus, bem como o significado desse evento sem igual. 
     Quando falamos sobre as naturezas humana e divina de Cristo, estamos a aludir ao Seu ser 
essencial, à Sua realidade. Quando afirmamos que Jesus tem a natureza divina, queremos dizer que 
todas as qualidades, propriedades ou atributos que uma pessoa poderia usar para descrever Deus, são 
usados igualmente para Jesus Cristo. Por outras palavras, Jesus é Deus. Jesus não é apenas como Deus, 
mas é o próprio Deus. 
     E quando dizemos que Jesus tem a natureza humana, queremos dar a compreender que Jesus Cristo 
não é Deus fingindo-se homem – Ele também é homem. Ele não é apenas homem, e nem é apenas 
Deus. Antes, Ele é o Deus que “... se fez carne, e habitou entre nós...” (João 1:14). Jesus não deixou de 
ser Deus quando se tornou homem. Ele não trocou a Sua divindade pela humanidade. Ao contrário 
disto, Ele assumiu a humanidade. Por outras palavras, Ele adicionou a natureza humana à Sua natureza 
divina. Por conseguinte, por causa da encarnação, Jesus tanto é Deus como é homem. Ele é o        
Deus-homem. 
     Jesus, como Cristo, tinha todas as qualidades que pertencem aos seres humanos, incluindo 
qualidades corporais, físicas. Contudo, não podemos dizer que, no nível mais profundo do Seu ser, Ele 
é uma pessoa humana. Ele é uma pessoa divina, dotada da natureza humana. Por outras palavras, Ele 
não acrescentou a personalidade humana à Sua própria natureza; antes, Ele acrescentou a natureza 
humana à sua própria personalidade. A Sua personalidade divina ocupa o nível mais profundo do Seu 
Ser. Se Ele não fosse uma pessoa divina, não poderia ser objecto da nossa adoração; pois aos servos de 
Deus é ordenado que adorem exclusivamente Deus. 
     Portanto, vemos que o Filho encarnado une, na Sua própria pessoa, a verdadeira divindade com a 
verdadeira humanidade. Desta maneira, há uma tal comunhão de qualidades em Jesus Cristo que 
podemos falar em relação a Ele de qualquer maneira que seja próprio falar, tanto em relação a Deus 
como em relação ao homem. 
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10. VERDADEIRO-FALSO (apresentam ensinos bíblicos concernentes à encarnação). 
 
_____ a) Jesus Cristo é uma Pessoa divina, que assumiu a nossa humanidade. 
 
_____ b) Cristo é uma pessoa humana que assumiu a Divindade. 
 
_____ c) Visto que Jesus Cristo é uma Pessoa divina, Ele é objecto apropriado da nossa adoração. 
 
_____ d) Quanto à Sua natureza humana, Jesus teve fome, teve sede, ficou cansado e experimentou a  
               dor e a morte. Quanto à Sua natureza divina, Ele sempre quis fazer a vontade do Seu Pai,  
               pois era o verdadeiro Deus. 
 
Razões da Encarnação 
 
     Devido a nossa condição limitada, nunca seremos capazes de compreender plenamente por que 
razão o nosso Senhor se tornou homem. O que poderia ter motivado o Filho de Deus a vir à terra, 
tornando-se parte duma raça que tinha caído no pecado, vendo-se cercado pela inveja e pelo ódio dos 
homens? 
     Em primeiro lugar, Deus não poderia morrer. E era necessário que houvesse um sacrifício sem 
defeito, pelo pecado. Visto que a humanidade inteira se compõe de indivíduos pecadores, Deus 
tornou-se carne para providenciar o sacrifício perfeito, pagando a pena imposta ao pecado         
(Hebreus 2:9). Em segundo lugar, através da encarnação, Jesus revelou o Pai à humanidade, em toda a 
sua inatingível excelência e beleza espiritual (João 14:7-11). Em terceiro lugar, ao tornar-se homem, o 
nosso Senhor forneceu-nos um exemplo apropriado (1 Pedro 2:21-25). Quando examinamos as Suas 
reacções perante a condição humana, somos capazes de identificar-nos com Ele, reconhecendo que o 
grande objectivo da vida cristã é a semelhança com Cristo (Romanos 8:29). 
     Jesus disse aos Seus discípulos que os estava a enviar para o mundo, da mesma maneira que o Pai 
O tinha enviado (João 17:18; 20:21). Este mandamento consiste no anúncio da misericordiosa 
provisão divina da salvação a todos quantos confiarem. Faz parte da Grande Comissão ir ao mundo 
inteiro, anunciando o evangelho a toda criatura (Marcos 16:15). Jesus foi a provisão divina para a 
nossa salvação. E nós devemos anunciar estas boas-novas a todas as pessoas. 
 
11. VERDADEIRO- (que exprime uma razão válida ou VERDADEIRA para a encarnação) ou    
      FALSO. (em caso contrário): 
 
_____ a) Jesus precisou de tornar um corpo mortal, para que pudesse pagar a pena de morte imposta  
               pelos nossos pecados. 
_____ b) A encarnação era necessária porque Deus precisava de saber o que significa ser um homem  
               pecaminoso. 
_____ c) Através da encarnação, temos uma revelação sobre o amor, o interesse e as provisões do Pai,  
               em favor do homem. 
_____ d) A encarnação deu a Cristo uma experiência em primeira-mão sobre as limitações e   
              debilidades da humanidade. Isto qualificou-O para interceder por nós diante do Pai. 
_____ e) Como resultado da encarnação, o homem já não nasce no pecado, pois o sacrifício do Filho  
               de Deus, na carne, tornou o homem um ser sem culpa. 
 
AS OBRAS DE CRISTO 
Objectivo 5. Escolher afirmações que expliquem as razões porque as obras de Cristo são importantes 
para o homem. 
 
     Passaremos agora a examinar as obras de Cristo. Quando falamos nas Suas obras, referimo-nos à 
morte, à ressurreição, à ascensão e à exaltação de Cristo como também os Seus milagres. 
Consideraremos estas obras, na ordem certa da sua ocorrência. 
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A Morte de Cristo 
 
     A morte de Jesus Cristo foi diferente da morte de qualquer outro homem. Em primeiro lugar, a Sua 
morte foi inteiramente voluntária. Disse Ele acerca da Sua morte: “Ninguém ma tira (a minha vida) de 
mim, mas eu, de mim mesmo, a dou...” (João 10:18). Quando chegou o momento de morrer, Jesus 
libertou o Seu espírito (Mateus 27:50). A morte não Lhe foi imposta por Satanás ou pelo poder 
dominador dos soldados romanos. Antes, Ele aceitou a morte como a vontade do Pai, para a salvação 
da humanidade. 
     A morte de Cristo foi uma obra, pois pagou a pena imposta ao nosso pecado. A pena imposta ao 
pecado é a eterna separação entre o pecador e Deus. A Sua morte foi o preço que Ele pagou pela nossa 
salvação. Quando estava a morrer na cruz, Jesus experimentou essa terrível separação. E Ele clamou: 
“... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?” (Marcos 15:34). Por meio este feito, Cristo 
aplacou ou acalmou a ira de Deus, despertada pelo nosso pecado. Ele permitiu que o golpe da justiça 
de Deus caísse sobre Ele. Por meio do Seu sacrifício, Cristo fez expiação pelos nossos pecados, 
cobrindo-os com os efeitos da Sua morte, pois morreu como o nosso substituto. E Ele fez isso para que 
pudéssemos ser perdoados e restaurados para uma posição de harmonia com Deus. 
     Através dos séculos, os homens têm procurado desviar a ira dos seus supostos deuses. Que 
patéticos têm sido sempre os seus esforços! Eles têm apresentado ofertas e feito sacrifícios de sangue, 
mas fazem tudo sem nunca saberem se os seus sacrifícios foram aceites ou não. Para exemplificar, os 
índios aztecas tinham grande temor daquilo que eles pensavam ser os seus deuses. Eles ofereciam 
tantos sacrifícios humanos quantos imaginavam que fossem precisos; mas os seus esforços generosos, 
sinceros e tão custosos sempre foram em vão. A resposta dos seus sacerdotes era sempre a mesma: 
“Os nossos deuses exigem mais sangue!” 
     A Bíblia mostra-nos que o nosso Pai celestial, de facto, está irado por causa do nosso pecado; mas a 
ira d’Ele não se parece com a ideia que os índios aztecas tinham dos seus deuses. Não precisamos de 
temer nem ficar na dúvida em relação ao que precisamos de fazer para afastar a Sua ira. Ele mesmo 
fez isto. Ele ofereceu o Seu próprio sacrifício - o Seu Filho. Por meio da Sua morte, pagou a pena e 
tudo ficou bem. Quando Jesus assim fez, a justiça divina foi mantida. O pecado foi coberto, a pena foi 
paga, o homem foi perdoado e teve acesso ao Deus santo. Paulo explica isto em Romanos 3:24-26, 
quando escreve: 
 
“Sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus 
propôs para propiciação, pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados 
dantes cometidos, sob a paciência de Deus; para demonstração de sua justiça, neste tempo presente, 
para que ele seja justo, e justificador daquele que tem fé em Jesus”. 
 
     A morte de Cristo também tem aplicação prática às nossas vidas diárias. Na sua carta às igrejas da 
Galácia, disse Paulo: “... estou crucificado com Cristo...” (Gálatas 2:20). Também escreveu: “E os que 
são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências” (Gálatas 5:24). Isto envolve 
a crucificação do nosso próprio “eu”, o que significa que devemos desistir dos nossos desejos, para 
fazer só aquilo que agrada ao Senhor. A crucificação de Cristo deve tornar-se a nossa crucificação. A 
salvação que Ele nos oferece dá-nos a possibilidade de vivermos uma vida santa – uma vida que 
realmente agrade a Deus. Isto deve tornar-se realidade, quando entregamos as nossas vidas aos 
cuidados do Seu senhorio, permitindo que o Seu Santo Espírito nos controle (Romanos 8:5-11). 
 
12. Está a fazer progressos, nos seus esforços para mortificar a sua natureza pecaminosa? Enumere 
aquilo que as outras pessoas podem ver na sua vida, que demonstra que está a crucificar-se a si 
mesmo, a dar a atenção devida a essa sua responsabilidade cristã. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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13. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) A morte de Cristo pagou pela pena imposta ao pecado e satisfez a ira de Deus . 
 
_____ b) A morte de Cristo resultou de forças fora do Seu controle; portanto, foi um acidente. 
 
_____ c) A morte de Cristo possibilitou a restauração da plena comunhão entre Deus e os homens. 
 
_____ d) A morte de Cristo satisfez a justiça de Deus, que se volta contra o pecado do homem. 
 
_____ e) Por causa da morte de Cristo, não teremos de responder pelos nossos pecados, mesmo que  
               continuemos na prática do pecado. 
 
_____ f) A morte de Cristo serviu de exemplo do desejo que Deus tem de punir o homem, pelas suas  
              debilidades e falhas humanas. 
 
A Ressurreição 
 
     A obra do nosso Senhor Jesus Cristo teria sido incompleta e a nossa fé seria inútil, se Ele não 
tivesse voltado à vida (1 Coríntios 15:5). A ressurreição marcou o fim da Sua obra salvadora sobre a 
face da terra. A ressurreição de Jesus Cristo, consequentemente, fez o cristianismo tornar-se distinto 
de todas as outras religiões e crenças. Nenhuma outra religião pode dizer que o seu fundador deixou o 
túmulo vazio. Nós, os cristãos verdadeiros, não nos costumamos  reunir no lugar onde jazem os restos 
mortais do nosso Senhor, porque Ele não ficou na sepultura! Nós exaltamo-Lo como o nosso Salvador 
vivo! Ele venceu a morte! E, porque Ele está vivo, herdámos a vida eterna. 
     A ressurreição de Cristo é a pedra angular da fé cristã. Sem a ressurreição, a morte d’Ele não teria o 
menor significado, porquanto foi através dela que mostrou a eficácia da Sua morte, valorizando-a. em 
relação a isto, escreveu o apóstolo Paulo: “O qual, por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para  
a nossa justificação” (Romanos 4:25). 
     Há muitas razões pelas quais a ressurreição se reveste de tanta importância para nós. Observaremos 
alguns dos resultados mais significativos desse grande acontecimento: 
 
1. A ressurreição mostra-nos que a obra de Cristo, como substituto do pecador, foi aceite. Podemos ter  
    a certeza de que Deus aceitou a morte substitutiva de Cristo, pois Deus ressuscitou-O dentre os 
    mortos (Actos 2:24, 32; 3:15; 4:10; 5:30). 
2. A ressurreição confirma a divindade do nosso Senhor, Jesus Cristo. Paulo declara, em Romanos 1:4:  
     “(Jesus) Declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição     
     dos mortos.... ”. 
3. Em virtude da Sua ressurreição, Cristo tornou-se o nosso Sumo-Sacerdote, na presença de Deus  
    (Hebreus 9:24). Ele é o nosso intercessor (Romanos 8:34), o nosso executivo nas dimensões  
    celestiais (Efésios 1:20-22), o nosso mediador (1 Timóteo 2:5), e o nosso advogado ou defensor      
    (1 João 2:1). Assim, completando a libertação da servidão que Ele nos deu por meio da Sua morte,  
    Cristo intercede em nosso favor, perante o trono da graça. 
4. A ressurreição demonstra o grande poder de Deus, providenciando-nos a salvação. Podemos ter a  
    certeza de que Ele nos dará o poder necessário para viver para Ele e para O servir com eficácia  
    (comparar Filipenses 3:10 com Filipenses 1:6). Ele é todo-poderoso. 
5. A ressurreição é a nossa garantia de que aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados dentre  
     os mortos (João 5:28; 6:40; Romanos 8:11; 1 Coríntios 15:20-23; 1 Tessalonicenses 4:14). 
 
     A ressurreição, por conseguinte, foi uma apropriada conclusão da missão salvadora de Cristo. Tudo 
foi planeado desde a eternidade passada, mas posto em execução quando Deus rompeu a cadeia da 
existência humana através da encarnação. Tendo vivido uma vida perfeita, Cristo morreu como o 
perfeito substituto dos pecadores, pagando a pena imposta ao pecador. Ao fazer assim, Ele acalmou a 
ira de Deus, reconciliou o pecador com Deus e restaurou no pecador a capacidade de reagir 
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favoravelmente ao Espírito Santo. Então completou-se a obra de Cristo na terra e, finalmente, chegou 
o tempo d’Ele regressar ao Pai. A Sua missão fora completada! 
 
14. VERDADEIRO-FALSO (em referência aos resultados da ressurreição). 
 
_____ a) A ressurreição de Cristo fez do cristianismo uma das várias religiões, cujo fundador  
               regressou à vida. 
_____ b) A ressurreição indica a aceitação por parte de Deus, do sacrifício de Cristo, como expiação  
               pelos pecados humanos. 
_____ c) A divindade do nosso Senhor Jesus Cristo é confirmada pela Sua ressurreição. 
 
_____ d) Através da Sua ressurreição, Cristo tornou-se o nosso Sumo-Sacerdote, que intercede em  
               nosso favor na presença de Deus. 
_____ e) A ressurreição garante que os crentes nunca mais perderão o favor de Deus. 
 
_____ f) A ressurreição é a garantia do crente de que aqueles que morrem em Cristo serão  
               ressuscitados dos mortos, no momento da Sua volta. 
 
Ascensão e Exaltação de Cristo 
 
     O registo do Novo Testamento mostra-nos que, após quarenta dias de ministério depois da Sua 
ressurreição, Cristo ascendeu ou regressou ao céu: “E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às 
alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos” (Actos 1:9). A ressurreição e a ascensão 
de Cristo estão intimamente ligadas na pregação dos apóstolos (Actos 2:32-35; Efésios 1:20;  
1 Pedro 3:21-22). Esses dois eventos são o começo da exaltação do nosso crucificado Senhor. 
     A palavra ascensão refere-se ao evento no qual Cristo regressou aos céus. A palavra exaltação fala 
do facto de que Ele foi “elevado” a um nível superior. Jesus foi elevado a uma posição de honra e 
glória, à mão direita do Pai. A Sua ascensão e exaltação são extremamente significativas para nós. Na 
Sua exaltação, Cristo recebeu o lugar que Lhe cabia por direito como Soberano (Actos 2:33-36; 5:31; 
Efésios 1:19-23; Hebreus 2:14-18; 4:14-16). Esta exaltada posição resultou em alguns admiráveis 
benefícios para o Seu povo, alguns dos quais observaremos em seguida: 
 
1. Apesar de estar agora no céu, espiritualmente falando Jesus está presente em todos os lugares,  
    enchendo todo o universo (Efésios 4:10). Portanto, Ele é o objecto ideal da adoração de todas as  
    pessoas (1 Coríntios 1:2). 
2. Jesus entrou no Seu ministério sacerdotal no céu, conforme já explicámos (Hebreus 4:14; 5:5-10). 
3. Ele distribuiu dons entre o Seu povo (Efésios 4:8-11). Isto inclui dons a indivíduos                           
    (1 Coríntios 12:4-11) e à Igreja colectivamente falando (Efésios 4:8-13). 
4. Ele derramou o Espírito Santo sobre o Seu povo (Actos 2:33). 
5. Na qualidade de exaltado Príncipe e Salvador, Ele está a dar oportunidade de arrependimento e fé às  
    pessoas (Actos 5:31; 11:18; 2 Pedro 1:1). 
6. O nosso exaltado Senhor regressou ao céu e levou consigo a Sua natureza humana (o Seu corpo  
    humano glorificado). Esta ideia é salientada na epístola aos Hebreus, onde o escritor declara que  
    visto que Jesus participou das nossas experiências humanas, também é capaz de ser um Sumo- 
    Sacerdote misericordioso e fiel (Hebreus 2:14-18; 4:14-16). Este é um grande motivo para o  
    nosso fortalecimento e consolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

15. Defina os termos ascensão e exaltação. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
16. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) Cristo enche o universo, portanto é um objecto ideal de adoração, para toda a  humanidade. 
 
_____ b) Cristo terminou a Sua obra em favor do povo e já não se envolve nas suas vidas espirituais. 
 
_____  c) Cristo assumiu o Seu papel de Sumo-Sacerdote, em favor do povo de Deus. 
 
_____  d) Cristo dá dons aos crentes individualmente e à Sua Igreja como um todo. 
 
_____ e) O Espírito Santo foi derramado sobre os crentes. 
 
_____ f) A morte de Cristo pagou a pena pelo pecado e satisfez a ira de Deus. 
 
_____ g) A morte de Cristo possibilitou a restauração da plena comunhão entre Deus e o homem. 
 
_____ h) O crente não tem qualquer necessidade de desenvolver a sua vida espiritual, visto que isto é  
               inteiramente feito por Jesus. 
_____ i) A ressurreição é a garantia do crente de que aqueles que morrem em Cristo serão  
               ressuscitados dos mortos. 
      
     Vimos que todas as obras de Cristo têm um grande significado para nós. Por meio da Sua morte, 
Ele pagou a pena imposta aos nossos pecados. A Sua ressurreição confere-nos a certeza da vida eterna 
com Ele. Através da Sua ascensão e exaltação, Ele foi elevado ao Seu devido lugar como o nosso 
Senhor Soberano. Agora, Ele edifica a Sua Igreja e cuida dela, dando-lhe tudo quanto é necessário, 
para nos conduzir à maturidade espiritual. 
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Auto-Teste 
 
1. Quais destes elementos provam a natureza humana de Cristo, conforme é apresentada na Bíblia? 
a) Limitações e nomes humanos 
b) Ancestrais humanos 
c) Pecaminosidade humana 
d) Aparência e desenvolvimento humanos 
 
2. As provas bíblicas para a divindade de Jesus Cristo revelam que 
a) Ele exercia regularmente todos os direitos da Divindade. 
b) o Seu comportamento, as Suas qualidades e as Suas reivindicações provam que Ele era mais do que 
    um mero homem. 
c) estas provas limitam-se às Suas reivindicações pessoais e ao testemunho dos seus amigos. 
 
3. Quais afirmações é que reflectem mais exactamente a doutrina cristã acerca da natureza da 
encarnação? O Senhor Jesus Cristo 
a) era Deus fingindo-se homem. 
b) tinha uma natureza humana. 
c) tinha uma natureza divina. 
d) era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. 
 
4. As Escrituras revelam-nos que Jesus Cristo 
a) é uma pessoa humana que assumiu a divindade. 
b) é uma pessoa divina que assumiu a nossa natureza humana. 
c) tinha algumas qualidades que pertencem à divindade. 
d) tinha algumas qualidades que pertencem aos seres humanos. 
 
5. O propósito principal da encarnação foi 
a) pôr em acção o plano de redenção do homem traçado por Deus. 
b) pôr fim ao governo da lei do Antigo Testamento. 
c) fundar um exemplo moral para a humanidade seguir. 
d) permitir que as pessoas soubessem como Deus realmente é. 
 
6. A morte de Cristo é considerada uma obra, porque 
a) foi uma tarefa que Ele tomou voluntariamente sobre Si, para pagar a pena pelo nosso  pecado. 
b) envolveu grande esforço físico, além de sofrimentos e a própria morte. 
c) Ele foi obrigado a morrer. 
 
7. A encarnação foi necessária porque 
a) Cristo precisou de tornar um corpo mortal, para poder pagar a pena imposta pelos nossos  
    pecados. 
b) revelou o Pai celestial às pessoas. 
c) por meio dela Deus aprendeu a profundidade do pecado e o que significa ser uma pessoa  
    pecaminosa. 
d) por meio dela Cristo deu-nos um exemplo perfeito. 
 
8. Um significado prático da morte de Cristo envolve a nossa crucificação para o próprio eu. Isto  
significa que aqueles que pertencem a Cristo devem 
a) experimentar pessoalmente a morte, por causa dos seus pecados. 
b) mortificar a sua natureza pecaminosa, porque a salvação permite que o crente viva uma vida santa. 
c) reconhecer que, pela Sua morte, Cristo anulou a sua natureza pecaminosa, de tal maneira que agora 
    são completamente santos. 
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9. A obra da ressurreição, efectuada por Cristo, é significativa porque 
a) demonstra a aceitação do sacrifício de Cristo, como expiação pelo pecado, por parte do Pai 
b) confirmou a divindade do nosso Senhor. 
c) garante que o crente não pode deixar de receber o favor de Deus. 
d) agora Cristo é o nosso Sumo-Sacerdote, o qual intercede por nós na presença do Pai. 
e) é a garantia que o crente será ressuscitado dos mortos, no momento da volta de Cristo. 
 
10. A ascensão e a exaltação do nosso Senhor são importantes porque esses eventos 
a) produziram um novo aspecto do ministério de Cristo: como Soberano Senhor, Ele edifica a Sua 
    Igreja e cuida dela, e a Sua presença está em toda a parte. 
b) puseram fim à obra de Cristo em favor dos homens. 
c) produziram o começo da adoração verdadeiramente espiritual. 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
9. a) V  c) V  e) V  
    b) V  d) F  f) V     
 
1. Deveria ter dito que Jesus se desenvolveu em todos esses aspectos. 
 
10. a) V c) V  
      b) F  d) V   
 
2. a) V  c) F 
    b) V  d) F  
 
11. a) V d) V 
      b) F  e) F 
      c) V 
 
3. a) 4. Limitações humanas   d) 3. Aparência humana 
    b) 5. Nomes humanos   e) 2. Desenvolvimento humano 
    c) 1. Ancestrais humanos  
 
12. A sua resposta. Todos nós precisamos de fazer isto diariamente. 
 
4. Ele aceitou a adoração da parte dos homens, Ele perdoou pecados, Ele ressuscitou aos mortos e a 
Ele foi dado o direito de julgar todas as coisas. 
 
13. a) V c) V  e) F 
      b) F  d) V  f) F    
 
5. Ele revelou a Sua santidade por não ter pecado. Ele revelou o Seu amor pela humildade, a 
mansidão, o serviço e a gentileza, pela Sua íntima relação com Deus Pai, e de muitas outras maneiras. 
 
14. a) F  c) V  e) F 
      b) V d) V  f) V    
 
6. Ele preferiu sujeitar-se às limitações humanas, para que pudesse cumprir a Sua missão de morrer 
pelos homens pecaminosos. 
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15. A ascensão refere-se ao evento no qual Cristo voltou ao céu, no Seu corpo glorificado; e a 
exaltação refere-se ao facto de que Jesus foi elevado a uma posição de honra e glória, à mão direita de 
Deus Pai. 
 
7. Atributos morais de Jesus: santidade e amor. Atributos naturais de Jesus: sabedoria,  omnipotência,  
omnisciência, omnipresença e eternidade. Uma comparação revela-nos que esses sã o os atributos de 
Deus. 
 
16. a) V c) V  e) V  g) V   i) V 
      b) F  d) V  f) V  h) F      
 
 
8. a) O Verbo (João 1:14)     d) Emanuel (Isaías 7:14) 
    b) O Filho de Deus (João 10:36)    e) Senhor (Lucas 2:10) 
    c) Messias, Cristo, Ungido (Actos 2:36)  
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LIÇÃO 4 
O Espírito Santo: Um Sábio Administrador 

 
     Já alguma vez se perguntou por que é que Jesus disse aos Seus seguidores: “... convém que eu 
vá...?” (João 16:7). É que, na Sua carne, Ele estava a limitar a Sua natureza humana, podendo estar 
apenas num lugar de cada vez. Contudo, Ele sabia que quando o Espírito Santo viesse substituí-Lo, 
não haveria limitações quanto ao tempo em que Ele poderia ficar e quanto ao trabalho que Ele poderia 
realizar. 
     Assim, através do Espírito Santo, Deus não só nos comissiona com uma tarefa, mas também 
permanece connosco e nos capacita a cumpri-la. Mais do que isto, Ele veio residir em nós, para nos 
conferir orientação pessoal, comunhão, consolo e suprir todas as nossas necessidades espirituais. 
     Nas lições anteriores, vimos quanto Deus se interessa pela redenção dos homens. Na nossa última 
lição, vimos que Cristo amou cada mulher e cada homem de tal maneira que Ele se humilhou e se 
tornou um homem. E agora, quando voltamos a nossa atenção para o Espírito Santo, podemos 
observar esse mesmo amor pelo homem, bem como as mesmas admiráveis qualidades de 
personalidade. 
     Oramos para que enquanto estuda esta lição, o pleno impacto da pessoa e da realização do Espírito 
lhe seja dado com maior significado do que nunca. Quando isto suceder, o seu relacionamento 
espiritual com Ele desenvolver-se-á e reflectir-se-á no seu ministério em favor de outras pessoas        
(2 Coríntios 3:18). 
 
Sumário da Lição 
A DIVINDADE DO ESPÍRITO SANTO 
     Características da Natureza Divina do Espírito Santo 
     Títulos da Natureza Divina do Espírito Santo 
     Associações do Espírito Santo com a Natureza Divina 
A PERSONALIDADE DO ESPÍRITO SANTO 
     Os Componentes Essenciais da Personalidade 
     Outros Elementos da Personalidade 
O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO 
     Em Relação ao Mundo Não-Crente 
     Em Relação aos Crentes Individuais 
     Em Relação à Igreja 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Apresentar provas da divindade do Espírito Santo.   
2. Listar elementos básicos de personalidade possuídos pelo Espírito Santo e explicar o sentido desses  
    elementos. 
3. Descrever o ministério do Espírito Santo em relação aos não-crentes, aos crentes individualmente e  
    à Igreja. 
4. Cultivar o fruto do Espírito no seu andar diário. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Siga o modelo de procedimento indicado na primeira lição. É muito importante que abra a Bíblia e  
    leia todos os textos bíblicos apresentados no conteúdo da lição, visto que isto é vital para a  
    compreensão da lição. 
2. Faça o auto-teste no fim da lição e verifique se acertou nas respostas. 
3. Faça a revisão das lições um a quatro. Depois responda às perguntas do Exame da Unidade 1. 
 
Palavras-Chave 
imersão    
regeneração 
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A DIVINDADE DO ESPÍRITO SANTO 
 
     Nas nossas considerações sobre a natureza de Deus, na primeira lição, pudemos discutir sobre a 
Sua essência, e observámos o seguinte: 
 
     1. Deus é espírito. 
     2. Ele é o único Deus. 
     3. Ele tem personalidade. 
     4. Ele é o Deus triuno.  
     5. Ele é eterno. 
     6. Ele é imutável. 
     
     Também vimos que estas qualidades de Deus se referem, igualmente, ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo. As três Pessoas são iguais quanto à glória e a majestade de que compartilham é co-eterna. Visto 
que as Pessoas da Deidade compartilham destas características, nós não as repetiremos no nosso 
estudo sobre o Espírito Santo. No entanto, queremos enfatizar o facto, mesmo que de modo breve, que 
o Espírito Santo é o verdadeiro Deus, possuidor das características distintas da personalidade divina. 
Em primeiro lugar, discutiremos sobre a Sua divindade. 
     A divindade do Espírito Santo é fundada pelas Suas características, pelo Seu relacionamento com 
as outras Pessoas da Trindade, pelos nomes divinos que Lhe são atribuídos e pelas obras que Ele 
realiza. 
 
Características da Natureza Divina do Espírito Santo 
Objectivo 1. Identificar correctamente as características de Deidade que são atribuídas ao Espírito 
Santo. 
 
     O Espírito Santo é possuidor das características da natureza divina. Por exemplo, Ele é eterno. A 
palavra eterno significa “duração infinita: aquilo que não tem começo, nem fim nem qualquer 
limitação”. Esta, pois, é uma das características de Deus. O escritor sagrado da epístola aos Hebreus 
afirma que Ele é o Espírito eterno (Hebreus 9:14). Eterno, segundo a palavra aqui usada, é a mesma 
palavra usada noutros textos bíblicos para descrever a eternidade de Deus Pai e de Jesus Cristo, o 
Filho de Deus. 
     O Espírito Santo também possui as seguintes características: 
 
1. Ele está presente em toda a parte (omnipresença). O salmista David disse: “Para onde me irei do  
    teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face?” (Salmo 139:7). 
2. O Espírito Santo sabe tudo (omnisciência). Paulo, ao descrever esta característica divina para os  
    crentes coríntios, observou que “... Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito  
    de Deus” (1 Coríntios 2:11). Além disso, Aquele que sabe quais são os pensamentos de Deus,  
    também conhece a vontade de Deus, e Ele capacita-nos a orar de acordo com a Sua vontade                           
    (Romanos 8:26-27). 
3. O Espírito Santo é Todo-poderoso (omnipotência). Por outras palavras, Ele tem o poder e a  
    capacidade de realizar tudo quanto Deus quer, sem quaisquer limitações (Lucas 1:35 e Actos 1:8). 
 
1. Identifique cada característica da Deidade atribuída ao Espírito Santo, combinando as características 
(à direita) com a sua definição apropriada (à esquerda): 
 
_____ a) Ausência de qualquer limitação em relação ao tempo.    1. Omnipotência 
          2. Omnisciência 
_____ b) Capacidade de preencher de tal modo o universo que Ele se  3. Omnipresença 
    faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo.    4. Eternidade 
_____ c) Qualidade do ser que capacita o Espírito Santo a fazer tudo   
               quanto quer, sem qualquer limitação. 
_____ d) Conhecimento sem limites. 
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Títulos da Natureza Divina do Espírito Santo 
 
     É interessante observarmos que quando o apóstolo Pedro se dirigiu ao mentiroso Ananias, disse que 
quando este mentiu ao Espírito Santo estava a mentir a Deus (Actos 5:1-4). Assim, o apóstolo Pedro 
atribuiu Deidade ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo também salientou esse facto, ao afirmar que 
estamos a ser transformados na imagem de Cristo, pelo Espírito Santo, que é o Senhor                        
(2 Coríntios 3:17-18). Nos dias de Paulo, só a divindade merecia o título de Senhor. De facto, os 
imperadores romanos e os Faraós do Egipto não permitiam que os seus súbditos usassem o termo 
Senhor, quando se dirigiam a eles, enquanto eles não adoptassem, oficialmente, a posição de 
divindades. Esse costume, pois, confirma o facto de que quando Paulo se referiu ao Espírito Santo 
como Senhor, estava a reconhecer a Sua divindade. 
 
2. VERDADEIRO-FALSO. (poderia ser usados como prova de que o Espírito Santo é Divino): 
 
_____ a) Paulo referiu-se ao Espírito Santo como Senhor. 
 
_____ b) Jesus referiu-se ao Espírito Santo como Conselheiro. 
 
_____ c) Isaías (11:2) referiu-se ao Espírito do Senhor. 
 
_____ d) Pedro disse que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. 
 
Associações do Espírito Santo com a Natureza Divina 
 
     Diversos versículos da Bíblia revelam a divindade do Espírito Santo, pelas Suas associações. Nos 
dois primeiros exemplos, listados a seguir, a divindade do Espírito Santo fica compreendida através da 
Sua associação com as outras Pessoas da Trindade. Vemos a igualdade essencial de pessoas, como 
também a igualdade essencial de divindade. 
 
1. Mateus 28:19 – a fórmula baptismal: “... baptizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito  
     Santo”. 
2. 2 Coríntios 13:13 – a bênção apostólica: “A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a  
     comunhão do Espírito Santo seja com vós todos!”. 
3. 1 Coríntios 12. Neste capítulo vemos a Igreja como o corpo místico de Cristo (v.27). Deus nomeia  
    ministros para a Sua Igreja, para ajudá-la no seu desenvolvimento (v.28). E é o Espírito Santo  
    quem, soberanamente, distribui dons entre os membros desse corpo místico (v.11). O inter- 
    relacionamento que aí percebemos só pode ser explicado com base no facto da plena igualdade de  
    cada Pessoa da bendita Trindade. Só sobre essa base é que o Espírito Santo pode exercer os  
    Seus direitos de divindade, distribuindo soberanamente os dons espirituais, conforme a Sua vontade            
    (2 Coríntios 12:4-6, 11). 
4. Actos 28:25-28. Paulo oferece-nos uma útil compreensão quanto a essa questão, quando diz que o  
    Espírito Santo proferiu as palavras registadas em Isaías 6:9-10, palavras essas que, de acordo com  
    o próprio Isaías, foram ditas por Deus. Compare esses dois textos bíblicos entre si. Essa comparação  
    revela-nos que visto que o Espírito santo é o representante ou agente de Deus Pai, Ele age em lugar  
    do Pai sobre a terra. Isto é novamente demonstrado por estes exemplos: Ele atrai os homens a  
    Cristo (João 6:44); Ele revela a verdade de Deus (João 14:26 e 16:13) e Ele guia                   
    (Romanos 8:14). 
5. Génesis 1. O esforço combinado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme se vê em       
    Génesis 1:26, onde Deus assevera: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa       
     semelhança...”. O uso de pronome plural (nós) indica a pluralidade de Pessoas na Deidade,  
    conforme já vimos na primeira lição. Fica implícito que todas as três Pessoas estiveram activas na  
    criação. 
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     Estas referências bíblicas que abordam o relacionamento entre o Espírito Santo e as outras Pessoas 
da Trindade demonstram biblicamente que o Espírito Santo é Deus, igualmente com o Pai e com o 
Filho. 
 
3. COMBINAÇÃO. Combine cada passagem bíblica com a prova que a mesma dá sobre a  divindade 
do Espírito Santo: 
 
_____ a) Actos 28:25-28 e Isaías 6:9-10    1. Pluralidade de Pessoas na Deidade, no 
           momento da criação 
_____ b) 1 Coríntios 12                 2. A obra do Espírito Santo na terra 
       3. A soberania divina 
_____ c) 2 Coríntios 13:14    4. A igualdade divina entre as Pessoas 
           da Deidade 
_____ d) Génesis 1      
 
_____ e) Mateus 28:19          
       

A PERSONALIDADE DO ESPÍRITO SANTO 
Objectivo 2. Identificar os componentes essenciais da personalidade do Espírito Santo. 
 
Os Componentes Essenciais da Personalidade 
 
     Pudemos observar na primeira lição que há três componentes essenciais na personalidade:  
1. o intelecto (a capacidade de pensar);  
2. a sensibilidade (a capacidade de sentir);  
3. a vontade (a capacidade de tomar decisões).  
 
     Examinemos os textos bíblicos que se referem ao Espírito Santo e vejamos como essas 
características se aplicam a Ele. 
     A Bíblia ensina-nos com clareza sobre a personalidade do Espírito Santo. No seu excelente 
discurso sobre a vida através do Espírito, o apóstolo Paulo concluiu referindo-se à “... intenção do 
Espírito...” (Romanos 8:27), que identifica a sua faculdade intelectual. O apóstolo também atribui 
sensibilidade ao Espírito (Romanos 15:30). Por outras palavras, ele refere-se à capacidade que o 
Espírito de Deus tem de sentir – neste caso, sentir amor, na sua capacidade de exprimir sentimentos. 
Finalmente, o apóstolo fala aos crentes de Corinto em relação aos actos soberanos do Espírito Santo, 
quando Ele se demonstra possuidor da faculdade da vontade, ao distribuir dons espirituais aos crentes, 
que Ele determina segundo a Sua vontade (1 Coríntios 12:11). Estes textos bíblicos mostram que o 
Espírito de Deus possui as qualidades essenciais da personalidade. 
 
4. COMBINAÇÃO. Combine os componentes essenciais da personalidade com a sua correcta  
definição ou descrição. 
 
_____ a) Faculdade que capacita a pessoa a tomar decisões.  1. Intelecto 
 
_____ b) Capacidade de pensar, de raciocinar, de conhecer.  2. Sensibilidade 
 
_____ c) Capacidade de sentir, de expressar emoções.   3. Vontade 
 
Outros Elementos da Personalidade 
 
     Complementando estes componentes essenciais da personalidade, existem alguns outros elementos 
que contribuem para compreendermos o que é a personalidade. Esses outros elementos são:                
1. associações pessoais; 2. actos pessoais; 3. nomes pessoais; 4. pronomes pessoais e 5. tratamento 
pessoal. Ora, todas essas características secundárias podem ser aplicadas ao Espírito Santo, conforme 
veremos a seguir. 
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1. Associações Pessoais 
     Já pudemos ver que na fórmula baptismal e na bênção apostólica, o Espírito Santo é identificado 
juntamente com o Pai e o Filho. Esta associação com outras pessoas implica personalidade. Não seria 
uma tolice se alguém tivesse de baptizar em nome do Pai, e do Filho e da força, do hálito, do poder ou 
do vento (Mateus 28:19)? Certamente que seria, pois só uma personalidade pode ser associada, nas 
suas acções, com outras personalidades. 
 
     Não há a menor sombra de dúvidas que foi baseado nisto que os apóstolos e anciãos, no momento 
do Concilio de Jerusalém, escreveram: “Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos 
impor maior encargo algum, senão estas coisas necessárias” (Actos 15:28). A personalidade do Espírito 
Santo, pois, fica claramente entendida pela Sua associação com as duas outras Pessoas da Trindade. 
      
2. Actos Pessoais 
     Quando consideramos as actividades do Espírito Santo, segundo são reveladas nas Escrituras, 
veremos como isto nos dá um entendimento mais completo sobre a Sua personalidade. Leia cada um 
destes textos bíblicos. 
 

Escritura Acto de Natureza Pessoal 

2 Pedro 1:21 O Espírito Santo revela, motiva e capacita. 

1 Coríntios 2:10 Ele sonda. 

Actos 13:2; 
Apocalipse 2:7 

Ele fala e chama pessoas ao serviço. 

João 15:26 Ele testifica. 

Actos 16:6-7 Ele dirige o Seu povo no serviço, geralmente proibindo-o  
ou restringindo-o em alguma acção. 

Romanos 8:26 Ele intercede por nós. 

João 14:26 Ele ensina. 

João 16:8-11 Ele reprova. 

João 16:13 Ele guia-nos. 

João 16:14 Ele glorifica Cristo. 

João 3:5 Ele regenera-nos. 

 
5. O que é que as actividades mencionadas em cima revelam sobre a natureza do Espírito Santo?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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3. Nomes Pessoais 
     Na véspera da Sua crucificação, Jesus revelou aos Seus discípulos que iria deixá-los. Sabendo que 
com a Sua partida eles já não teriam a Sua liderança, apoio e conselhos, Jesus disse-lhes: “E eu rogarei 
ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre” (João14:16). 
     Imediatamente Jesus identificou Aquele que tomaria o Seu lugar, o Espírito Santo (João 14:26). 
Jesus também afirmou que assim como Ele viera para revelar o Pai, assim também o Espírito Santo 
iria explicar, revelar e interpretar a natureza e a vontade de Jesus aos homens. Compare estes textos 
bíblicos: João 14:15-18, 26; 15:26 e 16:13-15. Vemos, pois, que o Espírito Santo foi chamado 
Conselheiro e que Ele foi enviado para tomar o lugar de Jesus e desempenhar o seu ministério como 
um outro Conselheiro. Esta responsabilidade exigia uma personalidade discernidora, sensível, capaz 
de agir em lugar do Filho de Deus. 
     O Espírito Santo foi enviado pelo Pai a pedido do Filho (João 15:26), para glorificar o Filho e 
ministrar às necessidades espirituais dos crentes. Ele é chamado Espírito da verdade (João 14:17), 
Espírito de vida (Romanos 8:2), Espírito de graça (Hebreus 10:29), Espírito de adopção         
(Romanos 8:15; Gálatas 4:5-7), Espírito da promessa (Actos 1:5), Espírito da santidade        
(Romanos 1:4) e também Advogado (1 João 2:1) ou Conselheiro (João 14:16, 26). Aquele que recebeu 
todos esses nomes é o mesmo Espírito Santo que glorifica Jesus, que O torna real para nós e que dá 
prosseguimento à Sua obra neste mundo. 
     O Conselheiro também é chamado Espírito Santo (Efésios 4:30), Espírito de Jesus (Actos 16:7), 
Espírito de Cristo (Romanos 8:9), Espírito de Jesus Cristo (Filipenses 1:19) e Espírito de Deus          
(1 João 4:2). Embora os nomes possam diferir uns dos outros, a referência, em todos estes casos, é 
sempre à mesma Pessoa. Os vários nomes simplesmente identificam diferentes aspectos da Sua 
natureza e do Seu trabalho. 
 
4. Pronomes Pessoais 
     Talvez já tenha notado o quanto a Bíblia concentra a atenção sobre o Espírito Santo, nos capítulos 
14 a 16 do evangelho de João. É significativo que João tenha usado pronomes pessoais para chamar a 
nossa atenção para a personalidade do Espírito Santo. Por exemplo, o pronome pessoal masculino 
ekeinos (no original grego) é usado em João 16:13, referindo-se ao Espírito Santo, reconhecendo assim 
a Sua personalidade. Esse é o mesmo pronome usado em relação a Jesus, em 1 João 2:6; 3:3, 5, 7, 16. 
 
5. Tratamento Pessoal 
     Finalmente, o facto de que o Espírito Santo é objecto de tratamento pessoal, também aponta para a 
Sua personalidade. A Bíblia demonstra que Ele pode ser tentado e submetido a teste (Actos 5:9), pode 
ser entristecido (Efésios 4:30), podemos mentir-Lhe (Actos 5:3), podemos blasfemar contra Ele ou 
falar contra Ele (Mateus 12:31-32), podemos resistir-Lhe (Actos 7:51) e também podemos insultá-Lo 
(Hebreus 10:29). Uma mera força impessoal não pode ser tratada como uma pessoa nem seria capaz 
de ter atitudes próprias duma pessoa. 
 
6. Quais destes termos podem ser usados correctamente para descrever o Espírito Santo?  
 
a) Conselheiro     h) Alguém que é submetido a um teste 
b) Guia      i) Pessoa 
c) Força impessoal    j) Mestre 
d) Ele      I) Intelectual 
e) Deidade     m) Soberano 
f) Advogado     n) Alguém que se emociona 
g) Uma coisa     o) Alguém que podemos insultar 
 
     Reconhecer a personalidade do Espírito Santo é importante. Quando compreendemos que Ele é 
uma personalidade distinta da Deidade, então vemos que Ele é digno da nossa adoração, da nossa fé, 
do nosso amor, das nossas honrarias. O nosso interesse deveria permitir-Lhe controlar-nos e usar-nos 
para a Sua honra e glória. 
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O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO 
 
     Já vimos um dos aspectos do ministério do Espírito Santo, quando Ele agiu juntamente com o Pai e 
o Filho, na obra da criação. Em relação a esse envolvimento, diz o salmista: “Envias o teu Espírito, e 
são criados, e assim renovas a face da terra” (Salmo 104:30). Esta referência, como verá, também, fala 
em relação ao papel do Espírito na manutenção e cuidado pela criação. 
     Quando o profeta Isaías discutia sobre a infinita grandeza do poder de Deus na criação e na 
providência (os cuidados ou orientações divinas), perguntou: “Quem guiou o Espírito do Senhor? e que 
conselheiro o ensinou?” (Isaías 40:13). Ao considerarmos esta questão, começamos a reconhecer as 
limitações da capacidade humana para conhecer os mistérios de Deus. Portanto, só podemos responder 
a essa pergunta dizendo que não podemos compreender muito sobre o Espírito Santo, mas podemos 
ser tocados, abençoados e dirigidos pela Sua presença, recebendo forças da parte do Seu poder. 
Podemos ver os efeitos do Seu ministério, da mesma maneira que podemos ver os efeitos do vento, 
embora não compreendamos os seus mistérios (João 3:8). 
     Apesar do homem finito não poder compreender a plena extensão das infinitas actividades do 
Espírito de Deus, podemos examinar algumas áreas gerais das Suas actividades, que nos são reveladas 
nas Escrituras. Estas revelações através das Escrituras fornecem-nos um quadro razoavelmente 
completo da pessoa do Espírito Santo, como também do Seu ministério. Consideraremos, portanto, o 
Seu ministério, em relação a três pontos: 1. o mundo não-crente; 2. o crente individual; e 3. a Igreja 
como um todo. 
 
Em Relação ao Mundo Não-Crente 
Objectivo 3. Seleccionar exemplos de maneiras pelas quais o Espírito Santo ministra ao mundo 
incrédulo, aos crentes individualmente e à igreja. 
 
     Além do Seu envolvimento na criação e na providência, o Espírito Santo também se envolve com o 
mundo nao-crente. De acordo com João 16:8-11, Ele convence os homens do pecado, da justiça e do 
juízo. 
 
1. Ele Convence do Pecado 
     Jesus ensinou que quando vier o Espírito Santo “... convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do 
juízo. Do pecado, porque não crêem em mim” (João 16:8-9). O Espírito Santo convence os homens da 
pecaminosidade daqueles que não confiam em Jesus Cristo. 
      
2. Ele Convence da Justiça 
     “Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais” (João 16:10). Por outras palavras, o 
Espírito Santo revela aos homens a rectidão do Senhor Jesus Cristo e a falta de rectidão de todas as 
outras pessoas. Ele relembra-lhes que, por causa do triunfo de Jesus sobre o pecado, agora Deus 
declara os pecadores como justos, capacitando-os a tornarem-se justos, através da fé em Cristo. 
 
3. Ele Convence do Juízo 
     “E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado” (João 16:11). O Espírito Santo convence 
os não-crentes do julgamento, mostrando-lhes a relação entre a morte e a ressurreição de Cristo, por 
um lado, e o julgamento do mundo, por outro lado. Por meio da Sua morte e ressurreição, Ele tornou-
se vitorioso sobre o inimigo, Satanás, que está condenado à morte eterna. Assim, a cruz significou o 
pagamento duma dívida: a pena imposta ao pecado. Também significa providenciar expiação por 
todos aqueles que aceitam esse pagamento e o cancelamento do poder do pecado e de Satanás. 
     O ensino de Jesus sobre o ministério do Espírito Santo (João 14:16-17, 26; 15:26; 16:5-15) leva-
nos a concluir que, na ausência do nosso Senhor Jesus Cristo deste mundo e em favor do Pai, o 
Espírito Santo é Aquele que dá testemunho aos incrédulos. O Espírito Santo convence-os do pecado e 
atrai-os a Cristo (João 6:44). Em seguida, Ele ilumina o crente em relação às suas responsabilidades 
espirituais (1 João 1:9). 
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7. VERDADEIRO-FALSO (em relação a como o Espírito Santo ministra ao muno nao-crente). 
 
_____ a) O Espírito Santo mostra ao indivíduo injusto que a única maneira dele se tornar justo é pela 
   fé na expiação de Cristo. 
_____ b) Pela Sua presença no mundo, o Espírito Santo obteve a vitória final sobre Satanás. 
 
_____ c) É ao revelar que Cristo pagou a pena pelos nossos pecados, duma vez  por todas, que o 
   Espírito Santo é capaz de convencer os não-crentes do julgamento divino. 
_____ d) O Espírito Santo convence os não-crentes do pecado. 
 
Em Relação aos Crentes Individuais 
 
A Sua Ajuda 
Objectivo 4. Explicar seis maneiras através das quais o Espírito Santo ajuda os crentes. 
 
     Consideremos o ministério do Espírito Santo em relação aos crentes, sob duas categorias: 1. a Sua 
ajuda; e 2. o Seu baptismo. Jesus disse aos Seus discípulos que convinha que Ele os deixasse, pois só 
assim o Espírito Santo viria para ajudá-los (João 16:7). Ficamos admirados ao ver as muitas diferentes 
formas de ajuda que os crentes podem receber da parte d’Ele. 
 
1. Tornamo-nos crentes através da actuação do Espírito Santo 
     Quando éramos não-crentes, estávamos espiritualmente mortos; mas quando vimos para Deus com 
arrependimento e fé, nascemos espiritualmente. Tornamo-nos uma nova criatura (2 Coríntios 5:17). 
Nascemos do alto, pelo poder do Espírito do Senhor, e recebemos uma nova natureza. Esta experiência 
é chamada regeneração pelos teólogos (João 3:5-7; Efésios 2:5; Tito 3:5). 
 
2. Do Espírito Santo é que recebemos poder para testificar (Actos 1:8) 
     Surgem problemas quando tomamos a decisão de anunciar as boas-novas às outras pessoas. 
Circunstâncias, pessoas e espíritos malignos procuram impedir-nos. Precisamos dum poder especial 
para superarmos todos esses obstáculos. O Espírito de Deus é a fonte do poder que precisamos para 
que o nosso testemunho cristão seja eficaz. 
 
3. O Espírito Santo ministra-nos como um mestre (João 14:26; 15:26; 16:13) 
     Posso não pertencer a alguma aula privilegiada, mas, quando rogo ao Espírito pela Sua ajuda, Ele 
ensina-me. Ele está mais disposto a revelar-me as verdades divinas do que qualquer outro ser             
(1 Coríntios 2:12-14). 
 
4. Também recebemos a ajuda do Espírito intercedendo em nosso favor 
     Isto significa que Ele apresenta as nossas necessidades perante o nosso Pai celestial. Já não se 
sentiu incapaz de orar perante certas situações? Há ocasiões em que não temos força para orar. É 
nesses momentos que podemos contar com a intercessão do Espírito Santo em nosso favor     
(Romanos 8:26). 
 
5. O Espírito Santo guia-nos dia após dia na direcção duma vida cristã vitoriosa 
     Quando somos regenerados e o Espírito Santo vem residir na nossa vida, descobrimos que temos 
duas naturezas: uma delas voltada para o que é natural ou físico e a outra voltada para o que é 
espiritual. Descobrimos que o nosso corpo continua sujeito às tentações da carne. A luta pela qual 
então passamos, entre o bem e o mal que há dentro de nós, é descrito com detalhes no capítulo 7 de 
Romanos. Neste texto bíblico, escreveu Paulo: “Porque eu sei que, em mim, isto é, na minha carne, não 
habita bem algum; e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem”           
(Romanos 7:18). Aqui, o apóstolo não levou em conta a ajuda que nos é dada pelo Espírito Santo; mas, 
no capítulo 8 dessa mesma epístola, ele menciona o Espírito Santo dezanove vezes em ligação com a 
vida cristã vitoriosa. O controle do Espírito Santo sobre a vida do crente é o segredo da vitória sobre o 
pecado. O Espírito está determinado em levar-nos ao desenvolvimento espiritual; Ele quer mostrar-nos 
como podemos dominar a nossa natureza egoísta (Romanos 8:1-14). 
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     O lugar e a importância que damos ao Espírito Santo na nossa vida cristã, é que determinará o 
nosso carácter. O homem não nasce com hábitos pré-fixados. O carácter dum homem resulta dos 
hábitos que ele desenvolve através de actos repetidos. O carácter do homem natural, que vive só para 
satisfazer os seus impulsos físicos, é um espectáculo patético e deprimente. Mas o carácter do homem 
espiritual, que permite que o Espírito Santo guie a sua vida, é inteiramente diferente disto, conforme 
veremos. A solução dada pelo apóstolo Paulo é a seguinte: “... Andai em Espírito, e não cumprireis a 
concupiscência da carne” (Gálatas 5:16). 
 
6. O Espírito Santo produz em nós o fruto bendito da vida cristã 
     Certo amigo perguntou-me, por que motivo um grupo de pessoas, que dizia ter um relacionamento 
muito íntimo com o Espírito Santo, se vangloriava diante de outras pessoas de serem muito espirituais. 
Esse amigo disse que não podia imaginar o Espírito Santo vangloriar-se acerca de Si mesmo. Tive de 
concordar prontamente com ele. Para evitarmos a carnalidade (que consiste em ceder aos desejos da 
carne) e a espiritualidade superficial, precisamos de andar no Espírito. 
     Andar no Espírito subentende que o indivíduo depende continuamente d’Ele, crendo que Ele o 
ajudará a andar correctamente em qualquer área da vida. Apesar de nunca nos ser prometida uma vida 
caracterizada pela perfeição sem pecado, seremos maravilhosamente transformados, à medida em que 
formos cheios e controlados pelo Espírito. Em vez de manifestarmos as obras da carne                  
(Gálatas 5:19-21), produziremos o fruto do Espírito. “Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança” (GáIatas 5:22-23). Estas qualidades, 
colectivamente intituladas “fruto do Espírito”, são características do Espírito Santo. Devemos 
examinar cuidadosamente as nossas atitudes, os nossos relacionamentos e os nossos actos, para 
vermos se retratam essas características, ou se nos falta algum aspecto do fruto do Espírito. (Quanto a 
um estudo mais detalhado sobre o assunto do Espírito, ver o curso do ICI intitulado Vida Abundante – 
Um Estudo Sobre o Carácter Cristão.) 
 
8. Apresente seis maneiras pelas quais o Espírito Santo ajuda os crentes, com base nas seis palavras 
apresentadas em seguida: 
 
a) Regeneração: _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Testemunho: _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Ensino: _________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Intercessão: ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Orientação: ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) Fruto: ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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O Seu Baptismo 
Objectivo 5. Identificar termos relacionados como baptismo no Espírito Santo. 
 
     O relacionamento íntimo que há entre o Espírito Santo e o crente tem sido ilustrado na Bíblia por 
diversos termos descritivos. Um deles chama-se baptismo, o que, conforme já vimos, significa    
“imersão” (Mateus 3:11; Actos 1:5). O que acontece quando uma pessoa é imersa na água? Fica 
inteiramente molhada! A água cobre-a totalmente. Quão glorioso é saber que é possível, para nós seres 
humanos, que o Senhor Deus nos sature completamente (nos encha inteiramente) com Ele próprio! 
     Um outro termo usado para descrever a relação do crente com o Espírito é o enchimento             
(Actos 2:4 e 4:31). Quando uma taça fica cheia, não tem capacidade para receber mais nada. E, de 
igual modo, o Espírito Santo deseja dar-nos tanto do Seu poder e da Sua glória, que seremos incapazes 
de receber mais da parte d’Ele. E só então teremos o poder, a sabedoria e a unção necessários para 
agradar a Deus e para O servir com eficácia, dentro do corpo de Cristo. Podemos ser cheios com o 
Espírito em repetidas ocasiões, tal como sucedeu aos cristãos primitivos. À medida que vai aumen-
tando a nossa capacidade, Ele continuará a encher-nos a novos níveis, com a Sua divina plenitude. Os 
crentes são aconselhados: “... enchei-vos do Espírito” (Efésios 5:18). Oxalá desejássemos permanecer 
sempre cheios do Espírito! 
     Uma terceira maneira de encararmos esse relacionamento é dizer que o Espírito é derramado sobre 
nós (Joel 2:28-29). Esta profecia fala sobre as chuvas do Outono, que os agricultores de Israel 
esperavam com ansiedade, para que as suas plantações amadurecessem plenamente e a tempo, para a 
colheita. Oxalá fôssemos tão desejosos, pelo derramamento do Espírito Santo sobre as nossas igrejas e 
sobre as nossas vidas, para que pudéssemos desenvolver todo o potencial que nos foi dado, para 
promover a glória de Deus. 
     O Novo Testamento ensina que para que essa obra especial do Espírito Santo se inicie nas nossas 
vidas, conforme é indicado pelos termos que acabamos de apresentar, teremos de receber uma expe-
riência inicial. Porém, o baptismo inicial no Espírito não deveria ser visto como o ponto mais alto do 
nosso andar com Ele. 
     Baseado na experiência dos crentes, no registo do livro de Actos, sabemos que, após o baptismo 
inicial no Espírito (Actos 2), eles receberam adicionalmente mais do Espírito (Actos 4:31). Uma vez 
que foram introduzidos na vida com o Espírito, eles passaram a andar com Ele, crescendo em estatura 
espiritual. Para exemplificar, comparar isto com 2 Coríntios 3:18; Romanos 8:29 e 2 Pedro 3:18. Esse 
relacionamento deveria tornar-se mais belo em cada dia. Deveríamos ver um genuíno crescimento 
espiritual, à medida que o tempo passa. É que, tendo iniciado em nós uma boa obra, o Espírito Santo 
levá-la-á até ao fim, se andarmos com Ele (Filipenses 1:6). 
 
9. Complete as afirmações seguintes, escrevendo nos espaços em branco uma destas três palavras, 
conforme melhor se ajustarem à descrição que estiver a ser dada: baptismo, enchimento, derrama-
mento. 
 
a) Do ponto de vista divino, o baptismo no Espírito Santo é visto como _________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Os crentes não-baptizados que procuram o primeiro passo da vida no Espírito precisam de _______ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O elemento que se refere a capacidade do crente para o Espírito é ___________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
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Os Seus Símbolos 
Objectivo 6. Dizer como poderá aplicar à sua vida o conceito representado por cada símbolo do 
Espírito, para que possa servir melhor o Senhor. 
 
     Não podíamos concluir este estudo sobre a doutrina do Espírito Santo e o seu ministério para com 
os crentes sem mencionar os símbolos bíblicos que descrevem algum aspecto do Seu trabalho.      
Verifique cada uma das referências bíblicas no exercício que se segue para descobrir como cada 
símbolo é empregado. 
 

Versículo Símbolo Descrição 

1.  Mateus 3:11 Fogo O fogo queima as impurezas. 

2.  Mateus 3:16 Pomba A pomba representa a mansidão. 

3.  1 Reis 19:16 
1 João 2:20 

Azeite da unção 
pelo Espírito Santo 

Reis e profetas, no Antigo Testamento, eram ungidos com 
azeite, em sinal de aprovação do Senhor ao serviço deles. 

4.  Lucas 11:13 Dom O Espírito Santo é o dom do Pai para nós. 

5.  João 7:37-39 Rios de água viva O Espírito Santo enche-nos até transbordar com nova vida. 

6.  2 Coríntios 1:22 
Efésios 1:13-14 

Selo ou depósito 
O Espírito Santo é nos dado como garantia da nossa vida 

eterna com o Pai. 
7.  João 20:22; 

Ezequiel 37:9, 14 
Sopro 
Vento 

O Espírito Santo é o sopro de Deus, que nos dá vida. 

 
10. Faça uma lista dos símbolos. Diga como poderá aplicar o conceito que cada símbolo representa na 
sua vida, para que possa servir melhor o Senhor. Este exercício ajudá-lo-á a descobrir algumas 
verdades sobre a obra do Espírito Santo na sua vida e a alegria que vem  através d’Ele. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Em Relação à Igreja 
Objectivo 7. Combinar as descrições sobre a capacitação dada pelo Espírito Santo para o serviço 
cristão, com as reacções do crente a esse poder. 
 
     A nossa discussão sobre as maneiras como o Espírito Santo ministra ao mundo não-crente e aos 
crentes fornece-nos uma base para considerarmos o Seu ministério em favor do corpo místico de 
Cristo como um todo unido, como uma colectividade. 
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     No tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus beneficiou muito com o ministério do Espírito 
Santo, quando Ele ungia pessoas seleccionadas para algum serviço especial. Porém, no Novo 
Testamento, esse ministério ainda é mais evidente, porque é contínuo e não se limita a qualquer grupo 
específico de crentes. Vejamos como e por qual motivo o ministério do Espírito Santo, no período do 
Novo Testamento, difere das Suas actividades nos tempos do Antigo Testamento. 
     Por ocasião do baptismo de Jesus, João Batista proclamou-o como Aquele que baptizava no 
Espírito Santo (João 1:33). Como resultado dessa obra remidora, Jesus abriu o caminho para os Seus 
seguidores serem baptizados no Espírito Santo, recebendo assim o Conselheiro. O Espírito Santo é o 
próprio representante de Jesus, que veio para habitar para sempre com os crentes (João 14:16). Após a 
Sua ressurreição, Ele anunciou aos Seus discípulos que eles seriam baptizados no Espírito Santo 
dentro de poucos dias e que, como resultado disso, receberiam poder (Actos 1:5, 8). 
     Diferentemente das unções especiais para alguma tarefa específica, como nos dias do Antigo 
Testamento, esta nova experiência – o baptismo no Espírito Santo – iria ser a capacitação básica para o 
crente ter uma vida espiritual e um serviço cristão coerente e eficaz. O Espírito Santo veio para ser um 
residente permanente naqueles que recebessem Cristo (João 7:38-39; 14:17). O resultado desta 
presença habitadora e poderosa seria um desenvolvimento espiritual dramático, quando os seguidores 
de Jesus compartilhassem da sua fé e experiência uns com os outros. 
     Assim, na experiência do Novo Testamento, os crentes podem contar com a presença permanente 
do Espírito Santo neles, o que os capacita a viverem vidas santas e servirem Deus de maneira 
aceitável. Os crentes já não dispõem apenas dum modelo externo (a lei) para moldarem as suas vidas 
segundo este, conforme acontecia nos dias do Antigo Testamento, mas sem qualquer força 
capacitadora para eles poderem cumprir os requisitos da lei, exceptuando as suas próprias boas 
intenções. Visto que o Espírito agora reside nos membros da Igreja cristã, dirigindo as suas actividades 
colectivas, eles têm a capacidade de levar por diante a obra e a vontade de Deus à face da terra. 
 
11. COMBINAÇÃO. Combine o período de tempo com as descrições das actividades do Espírito nas 
vidas das pessoas. Este exercício ajudá-lo-á a ver a diferença entre as actividades do Espírito no 
Antigo Testamento e essas mesmas actividades nos dias do Novo Testamento. 
 
_____ a) Vinha para cumprir certos ministérios e então    1. Antigo Testamento 
    retirava-se.        2. Novo Testamento 
_____ b) Vem habitar em todos aqueles que recebem   
    Cristo.   
_____ c) A Sua presença é interna e pessoal. 
 
_____ d) A Sua presença é externa e impessoal. 
 
_____ e) As pessoas são baptizadas no Espírito simplesmente  
   por O terem recebido. 
_____ f) Unção ocasional de certas pessoas, por razões  
    específicas. 
 
     Não só os seguidores de Jesus recebem o poder de serem testemunhas eficazes, como também são 
dotados para defender o evangelho com sucesso. Este é um cumprimento directo do que diz o texto de 
Marcos 13:9-11. Em certa ocasião, Pedro mostrara-se incapaz de defender o seu relacionamento com 
Jesus (Mateus 26:69-75). Mas, após várias experiências significativas, que incluíram ele ser 
testemunha da ressurreição de Jesus e ter sido cheio com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro 
recebeu coragem e ousadia para pregar (Actos 2), bem como ousadia para apresentar uma defesa 
racional da sua fé (Actos 4:8-20). 
     Complementando, o Espírito Santo controla a missão evangelizadora da Igreja, orientando os Seus 
servos para onde devem ir e para onde não devem ir (Actos 13:2; 16:6-7). Através desta orientação 
divina, os primitivos cristãos atingiram centros populacionais importantes que se tornaram vitais na 
continuação da missão da Igreja, que é a de pregar o evangelho a toda criatura (Marcos 16:15). Nos 
primeiros esforços missionários e evangelísticos da Igreja cristã, foi o Espírito Santo quem separou  
Paulo e Barnabé para servirem, ordenando-os para esse ministério (Actos 13:2). 
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     O Espírito Santo também dirigiu os crentes na devida administração da Igreja. Quando o 
cristianismo cresceu e atravessou fronteiras nacionais, culturais e religiosas, surgiram questões que 
requeriam respostas coerentes com as Escrituras e com o amor cristão. Os preconceitos humanos 
naturais ameaçavam dividir o corpo de Cristo; mas a liderança do Espírito Santo permitiu que Tiago e 
os outros apóstolos resolvessem as dificuldades e dessem sábios conselhos (Actos 15:28-29). Isto 
capacitou a Igreja a crescer ainda mais rapidamente, desenvolvendo um espírito de unidade. 
     Através da Sua contínua orientação, o Espírito Santo conduziu Paulo e outros cristãos a darem o 
encorajamento, consolo, ensino doutrinário, advertência e a disciplina necessária à Igreja, através de 
epístolas inspiradas. Por exemplo, Paulo abordou a questão específica da conduta na igreja local de 
Corinto, em termos de responsabilidades sociais (1 Coríntios 7:40). O escritor da epístola aos Hebreus 
explicou a questão da disciplina como um processo de desenvolvimento espiritual, pelo qual Deus leva 
os crentes na direcção da maturidade espiritual (Hebreus 12:4-11). 
     Neste processo de amadurecimento, o Espírito Santo, como um sábio administrador, prepara cada 
crente com os dons que são necessários para efectuar a Sua função no mundo e no seio da Igreja, o 
corpo místico de Cristo. Compare Romanos 12:4-8; 1 Coríntios 12:1-28 e Efésios 4:11-16. Escreveu 
Paulo: “E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, em todos. Mas, a 
manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil” (1 Coríntios 12:6-7). 
     
     O Espírito Santo, portanto, dá à Igreja estas capacidades: 
 
1. Poder para evangelizar. 
2. Sabedoria e coragem necessárias para defender a fé. 
3. Dons apropriados para servir o corpo inteiro de Cristo, bem como a membros individuais. 
4. Liderança humana para dirigir o trabalho cristão.  
5. Visão e inspiração necessárias para cumprir a Grande Comissão. 
 
12. COMBINAÇÃO. Combine as descrições sobre os ministérios do Espírito com a reacção dos 
crentes  que melhor se ajusta a cada descrição:  
 
_____ a) Os crentes tornam consciência da necessidade  1. Doa o poder básico para 
               de atingir os incrédulos e desejam ter a           a vida e o serviço cristão 
   oportunidade de fazê-lo.     2. Dá dons espirituais 
_____ b) Os crentes agem na igreja local como um corpo  3. Confere visão e orientação 
    unido, cada qual cumprindo o seu ministério  4. Resolve problemas 
    especializado.      5. Concede sabedoria e 
_____ c) Os crentes são baptizados no Espírito Santo.       ousadia 
  
_____ d) Os crentes são capacitados a defender  o evangelho. 
 
_____ e) Os crentes dependem da Bíblia e da oração, ao    
    enfrentarem dificuldades e decisões difíceis.    . 
 
     Está a ver o quanto precisamos de depender do Espírito Santo quanto à vida espiritual, à força, à 
visão espiritual, à eficácia no serviço, à ajuda em tempos de testes e para que cheguemos à maturidade 
e à vitória pessoal? Louve o Espírito Santo. Ame a Sua presença na sua vida. Deseje crescer e desen-
volver-se, tornando-se uma pessoa espiritual, conforme Ele quer que seja. Que sempre tenha 
consciência da presença dessa Pessoa, que veio viver em si. Mostre-se sensível para com a Sua voz, os 
Seus apelos, a Sua correcção e as Suas admoestações. Que cada pensamento, conversa e acto seu, 
reflictam a consciência que tem da posição de liderança que Ele exerce na sua vida. Então o seu 
caminho tornar-se-á espiritualmente próspero e a sua vida cristã será verdadeiramente bem-sucedida. 
 
 
 
 
 



 71 

Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____  1. As características da Deidade – eternidade, omnipotência, omnipresença e omnisciência –  
    podem ser aplicadas ao Espírito Santo. 
_____  2. O termo Senhor é usado nos escritos do apóstolo Paulo, referindo-se ao Espírito Santo, 
    embora ele usasse esse título só para indicar a Deidade. 
_____  3. A bênção apostólica e a fórmula baptismal mostram a igualdade essencial de pessoas, na 
    Trindade divina. 
_____  4. Pela Sua própria natureza, o Espírito Santo é um ser impessoal, com características    
    semelhantes às do vento. 
_____  5. Actos pessoais, nomes pessoais, associações pessoais, pronomes pessoais e um tratamento 
    pessoal são elementos que implicam fortemente que o Espírito Santo seja uma    
    personalidade.  
_____  6. Visto que somos seres finitos, ao passo que o Espírito Santo é infinito, somos incapazes de 
    compreender qualquer coisa sobre a Sua pessoa e as Suas realizações. 
_____  7. O Espírito Santo não trata com pessoas pecaminosas, sem santidade. 
 
_____  8. Os crentes recebem a ajuda especial do Espírito através da Sua intercessão em seu favor. 
 
_____  9. Pedro ensinou que a experiência pessoal do indivíduo é mais digna de confiança como guia 
    para a nossa fé e prática do que a Palavra de Deus.  
_____ 10. Uma das grandes diferenças entre o ministério do Espírito, para o Israel do Antigo     
      Testamento e a Igreja do Novo Testamento é que, no Novo Testamento, Ele vem residir 
       nos crentes. 
_____ 11. O ministério do Espírito limita-se ao anúncio do evangelho àqueles que ainda não se          
                 converteram e à defesa do evangelho perante os representantes do governo. 
_____ 12. O Espírito Santo é um administrador digno de confiança, em situações problemáticas. 
 
_____ 13. Na medida em que é permitido ao Espírito Santo levar os crentes à vitória sobre a sua 
      natureza pecaminosa, eles vão-se tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. 
_____ 14. A vida no Espírito começa quando somos salvos. 
 
_____ 15. Quando o crente recebe o baptismo no Espírito, já atingiu toda a sua maturidade 
       espiritual. 
_____ 16. O baptismo no Espírito é a base para o maior crescimento no Espírito e na vida cristã. 
 
_____ 17. O Espírito Santo é nos dado como uma garantia da vida eterna junto ao Pai. 
 
_____ 18. A unção com o azeite representa a pureza do Espírito Santo. 
 
_____ 19. O baptismo no Espírito é comparado a um riacho de águas vivas, nas Escrituras. 
 
_____ 20. A presença do Espírito em nós é a garantia de que sempre nos mostraremos santos e  
           plenamente eficazes. 
 
 
Antes de começar a estudar a Quinta Lição, não se esqueça de completar o Exame da Unidade 1, 
enviando-o para o escritório do ICI. 
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Respostas às Perguntas de Estudo 
 
1. a) 4. Eternidade    
    b) 3. Omnipresença     
    c) 1. Omnipotência  
    d) 2. Omnisciência 
 
7. a) V 
    b) F; (Cristo, pela Sua morte e  ressurreição, obteve a vitória sobre Satanás.) 
    c) V 
    d) V 
 
2. a) V 
    b) F; o termo Conselheiro é uma descrição duma das muitas funções do Espírito Santo. 
    c) V 
    d) V 
 
8. A sua resposta. Deveria ser semelhante ao seguinte: 
    a) Pela regeneração, o Espírito Santo põe-nos na família de Deus. 
    b) Ele dá-nos poder para testificar. 
    c) Ele ensina-nos. 
    d) Ele ora ao Pai em nosso favor (intercede por nós). 
    e) Conforme Lhe permitimos, Ele guia-nos a uma vida vitoriosa, parecida com a de Cristo. 
    f) Ele produz o fruto espiritual (o carácter cristão) em nós, quando permitimos que Ele nos controle  
        a vida. 
 
3. a) 2. A obra do Espírito Santo na terra 
    b) 3. A soberania divina 
    c) 4. A igualdade divina entre as Pessoas da Deidade 
    d) 1. Pluralidade de Pessoas na Deidade, no momento da criação  
    e) 4. A igualdade divina entre as Pessoas da Deidade 
 
9. a) derramamento    
    b) baptismo  
    c) enchimento 
 
4. a) 3. Vontade     
    b) 1. Intelecto  
    c) 2. Sensibilidade 
 
10. A sua resposta poderia ser: 
      Fogo: O Espírito Santo purifica-me. 
      Pomba: Ele guia-me mansamente. 
      Azeite da unção: O Espírito unge-me para servir com eficácia.  
      Dom: O Espírito Santo é o excelente dom do Pai para mim. 
      Agua viva: Ele enche-me até transbordar, conferindo-me vida. 
      Selo ou depósito: O Espírito Santo é a garantia divina para mim de que herdarei o Seu reino eterno. 
      Sopro, vento: O Espírito Santo dá-me (sopra em mim) a vida eterna. 
 
5. Elas revelam que Ele realiza actividades que são só possíveis por parte duma pessoa, que não      
    podem ser feitas por alguma mera força impessoal. Portanto, elas salientam a personalidade do    
    Espírito Santo. 
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11. a) 1. Antigo Testamento   d) 1. Antigo Testamento 
      b) 2. Novo Testamento  e) 2. Novo Testamento 
      c) 2. Novo Testamento  f) 1. Antigo Testamento 
  
6. Deveria ter posto um círculo em torno de todos esses pontos, exceptuando c) (força  impessoal) e 
g) (uma coisa). Nenhuma dessas expressões pode ser aplicada ao Espírito Santo. 
 
12. a) 3. Confere visão e orientação 
      b) 2. Dá dons espirituais 
      c) 1. Doa o poder básico para a vida e o serviço cristãos 
      d) 5. Concede sabedoria e ousadia 
      e) 4. Resolve problemas 
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Unidade 2 
OS SÚBDITOS DE DEUS 
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LIÇÃO 5 
Anjos: Exércitos das Trevas e Exércitos da Luz 

 
     Fui acordado com o barulho de tiros, enquanto tropas de exércitos inimigos lutavam perto da nossa 
casa. A minha esposa e os meus familiares procuraram refúgio, enquanto aviões bombardeiros voavam 
no céu em cima das nossas cabeças. Vi soldados arrancarem alimentos das mãos de civis inocentes. 
Odeio a guerra! 
     O que deveria fazer um governante bom e sábio, se fosse atacado por um inimigo? Se ele realmente 
se importa com o seu povo e com o estilo de vida que eles apreciam, então ele terá de resistir ao 
inimigo. Ele sabe o que acontecerá, se a oposição vier a ocupar o seu governo! 
     De certa maneira, tal é a situação no reino espiritual. As forças espirituais diabólicas procuram 
enfraquecer as nossas defesas e matar-nos espiritualmente. Só continuaremos seguros, se confiarmos 
no nosso Deus. As suas forças espirituais muito maiores oferecem-nos ajuda, na nossa resistência ao 
adversário, o diabo. Portanto, o conflito espiritual forma o pano de fundo sobre o qual estudaremos em 
relação aos anjos. 
     Na primeira unidade aprendemos sobre Deus e sobre o Seu governo soberano sobre o universo. 
Voltamo-nos agora para os temas do Seu governo divino, dos anjos e dos homens e do problema do 
pecado. Nas próximas três lições, veremos não só qual é a causa do pecado, mas também quais as 
consequências, a longo prazo, por causa do pecado para todos os súbditos do Senhor. 
     Enquanto estudamos nesta lição sobre o nosso Rei e as forças angelicais à Sua disposição, oramos 
para que O possa apreciar melhor, enquanto reconhece que Ele está a conduzir um exército de pessoas 
remidas, cada vez mais perto da vitória final! 
 
Sumário da Lição 
A NATUREZA DOS ANJOS 
     Origem dos Anjos 
     Características dos Anjos 
O CARÁCTER MORAL DOS ANJOS 
     Os Anjos Foram Criados Seres Santos 
     Os Anjos Fizeram uma Escolha 
O NÚMERO DOS ANJOS 
A ORGANIZAÇÃO E AS ACTIVIDADES DOS ANJOS 
     Provas de Organização 
     O Escopo das actividades dos Anjos Santos 
     O Escopo das Actividades dos Anjos Maus 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Descrever a natureza, os atributos, o número, a organização, as actividades e o carácter moral dos 
    anjos, com base em afirmações encontradas na Bíblia. 
2. Explicar a origem e a natureza de Satanás e dos seus anjos malignos. 
3. Dar provas bíblicas de que a omnipotência de Deus garante a vitória final do crente sobre as forças 
    do mal. 
4. Apreciar mais a ajuda e o ministério dos anjos. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Como pano de fundo desta lição, leia os textos de Efésios 6:10-18; 2 Pedro 2:1-22 e a breve     
    epístola de Judas. 
2. Estude esta lição de acordo com o modo de proceder ensinado na primeira lição. Há muitos textos  
    bíblicos que são importantes para a sua compreensão deste assunto. Leia estas passagens e responda  
    a todas as perguntas. Depois faça o auto-teste. 
 
Palavras-Chave 
engodo  
ludíbrio 
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A NATUREZA DOS ANJOS 
 
     O escritor da epístola aos Hebreus dá-nos o seguinte conselho: “Não vos esqueçais da 
hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos” (Hebreus 13:2). 
     Nessa referência bíblica vemos algo sobre a natureza dos anjos, pois eles são extraordinários. E, 
visto que eles são incomuns para nós, um ar de mistério os envolve. Este facto é ilustrado por muitas e 
muitas vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. 
     Ninguém pode ler a Bíblia sem observar que ela apoia a existência dos anjos. O que podemos 
aprender na Bíblia acerca dos anjos? Qual é a sua origem? Quais são as suas características? 
Encontrando respostas bíblicas para essas perguntas ajuda-nos a compreender melhor o propósito dos 
anjos e o seu significado nas nossas vidas. Vamos examinar alguns dos factos que as Escrituras 
apresentam, no que se refere à origem (começo) e às características dos anjos. 

 
Origem dos Anjos 
Objectivo 1. Completar e seleccionar afirmações em relação à origem e às características dos anjos. 
 
     Quem são os anjos? Os anjos são um grupo ou ordem de seres criados, em número finito, os quais 
agem como mensageiros ou ministros de Deus. Eles são superiores aos homens em inteligência e em 
poder. Alguns servem os propósitos divinos de maneira positiva, através da sua santidade, e também 
cumprindo voluntariamente a vontade de Deus. Mas outros anjos, que se rebelaram contra Deus, 
ficaram separados d’Ele para sempre. Essa eterna separação, entre os anjos maus e Deus, ilustra 
claramente a graça especial de Deus para com os seres humanos pecaminosos, aos quais foi oferecida 
a salvação por intermédio de Cristo. 
     A palavra anjos nas línguas originais em que a Bíblia foi escrita, significa “mensageiros”. Algumas 
vezes a palavra mensageiro refere-se a uma pessoa (um sacerdote, como em Malaquias 2:7), ou então 
é usada em sentido figurado, para indicar agentes impessoais (os ventos, como em Salmo 104:4). Visto 
que essa palavra é usada de diferentes maneiras, precisamos de considerar o contexto, em cada 
ocorrência bíblica da palavra, para podermos determinar o seu sentido exacto. Geralmente, porém, 
quando a Bíblia se refere a anjos, refere-se a certos seres espirituais e sobrenaturais, que figuram como 
os mensageiros especiais de Deus. 
     De onde vieram os anjos? O salmista ensina que juntamente com os corpos celestiais – o sol, a luz, 
as estrelas e os planetas – os anjos, e todos os exércitos de seres celestiais, foram criados por Deus 
(Salmo 148:2-5). João acrescenta uma afirmação ainda mais completa sobre os actos criativos de 
Cristo: “Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez” (João 1:3). Visto 
que as Escrituras atribuem expressamente a existência de todas as coisas à Deidade, sabemos que os 
anjos são, igualmente, seres criados. As seguintes passagens bíblicas deixam isto claro para nós: 
 
 
1. Complete as afirmações: 
 
a) Colossenses 1:16 declara que o nosso Senhor Jesus Cristo criou_____________________________ 
 
_____________________________________________________________(os anjos estão incluídos). 
 
b) Em 1 Timóteo 6:13-16, lemos que só Deus dá ________________________________________às  
    coisas (anjos incluídos). 
 
     Ninguém sabe exactamente quando os anjos foram criados, pois a Bíblia não nos revela o tempo da 
sua criação. Porém, sabemos que isto sucedeu antes dos eventos registados no terceiro capítulo de 
Génesis, pois foi nesse ponto que Satanás, um ser angelical, aparece pela primeira vez, em relação à 
humanidade. Tal como sucede a todos os seres criados racionais (capazes de pensar), os anjos são 
imortais, isto é, nunca deixarão de existir (Lucas 20:36). 
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2. Com base nas provas bíblicas relativas à origem dos anjos, podemos concluir que eles são: 
a) seres imortais que sempre existiram. 
b) seres criados imortais, que nunca deixarão de existir. 
c) seres mortais como o homem, embora dotados de poder e sabedoria superiores aos homens. 
d) uma raça de seres semelhantes à divindade. 
 
Características dos Anjos 
 
     Quando abordamos a origem dos anjos, observamos uma das suas características: eles foram 
criados. Outras características também se destacam, quando examinamos as Escrituras. 
     Os anjos são seres espirituais. Lemos em Hebreus 1:14: “Não são, porventura, todos eles, espíritos 
ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão-de herdar a salvação?”. Os homens não 
podem ser descritos como espíritos, pois a natureza deles é dupla: têm uma parte material (a carne) e 
uma parte imaterial (o espírito). Porque os anjos são espíritos, não podemos imaginar que eles sejam 
dotados de corpos físicos. É isto que se deve subentender em Efésios 6:12, que diz: “Porque não temos 
que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os 
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais”. Este 
versículo, naturalmente, refere-se aos anjos malignos, que cumprem as ordens de Satanás. 
     As Escrituras indicam que os anjos, com frequência, se revelam sob forma humana (Juízes 6:11-24; 
João 20:12). Mas, essas aparições incomuns não significam que eles tenham corpos materiais, como 
parte necessária para a existência deles. Antes, eles assumem corpos materiais em certas ocasiões, 
como uma maneira de se comunicarem com os seres humanos. E, visto que eles não têm corpos físicos 
como uma parte necessária da sua existência, os anjos nada conhecem sobre o crescimento, o 
envelhecimento ou a morte. 
     Os anjos são seres pessoais. Eles exibem os aspectos básicos da personalidade: intelecto, emoções 
e vontade. As pessoas do Antigo Testamento demonstraram ter alguma compreensão sobre a capaci-
dade intelectual dos anjos, conforme se vê, por exemplo, em 2 Samuel 14:20. E o texto de Lucas 4:34 
revela-nos que até mesmo os anjos malignos possuem uma gama de conhecimentos superiores à dos 
homens. O texto de Apocalipse 12:12 apresenta indicações sobre a capacidade de um anjo maligno 
expressar alguma emoção (a fúria ou ira). Jesus referiu-se à muito positiva expressão de sentimentos, 
por parte dos anjos bons – a alegria, – em Lucas 5:10. Paulo aludiu à capacidade que o diabo tem de 
enganar as pessoas, para que elas cumpram a sua vontade (2 Timóteo 2:26). Estes são apenas alguns 
poucos exemplos dentre as muitas passagens bíblicas que falam sobre a natureza pessoal dos anjos. 
     Os anjos não têm sexo. Eles não são classificados conforme o sexo, embora alguns deles tenham 
recebido nomes masculinos (Gabriel e Miguel). A Bíblia revela que os anjos não se casam nem são 
dados em casamento (Mateus 22:30). Visto que os anjos não se reproduzem, nós descrevemo-los 
correctamente como uma companhia ou grupo, e não como uma raça. Deve ter observado que, apesar 
de certos textos bíblicos chamarem os anjos, no Antigo Testamento, de filhos de Deus, nunca são 
mencionados os filhos dos anjos (Job 1:6; 2:1 e 38:7). 
     Conforme já notámos, os anjos são possuidores de uma inteligência sobre-humana. A afirmação de 
Jesus dá a entender que essa sabedoria, porém, tem limites: “Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, 
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai” (Mateus 24:36). Pedro, ao falarem relação 
às glórias vindouras, escreveu: “... quais coisas os anjos desejam bem atentar” (1 Pedro 1:12). 
     Um exame minucioso dessas características leva-nos à conclusão de que o poder dos anjos é 
enfatizado, mais do que qualquer outra das suas características. Pedro observou que os anjos são mais 
poderosos do que os homens (2 Pedro 2:11). O salmista referiu-se aos anjos como “... magníficos em 
poder, que cumpris as suas (do Senhor) ordens...” (Salmo 103:20). E Paulo refere-se a eles como        
“... os anjos do seu poder” (2 Tessalonicenses 1:7). 
     No caso dos anjos maus (que consideraremos mais adiante), uma vez mais o poder é a sua 
característica mais destacada: “Agora é o juízo deste mundo: agora será expulso o príncipe deste 
mundo” (João 12:31); “... o valente guarda, armado...” (Lucas 11:21); “... os príncipes das trevas...”       
(Efésios 6:12); e “... força do inimigo...” (Lucas 10:19). Quando Satanás tentava Jesus, mostrou-Lhe 
todos os reinos deste mundo e disse: “... Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória; porque a mim me 
foi entregue, e dou-o a quem quero” (Lucas 4:6). 
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     Porém, embora a sabedoria e o poder dos anjos seja sobre-humana, essas características são 
limitadas. Bastará um anjo para amarrar Satanás e lançá-lo no abismo sem fundo, no fim da sua era 
(Apocalipse 20:2-3). Todavia, antes desse período futuro de confinamento, Satanás e os seus anjos 
terão de lutar contra Miguel, o arcanjo, e os seus anjos. Satanás, porém, será derrotado nessa guerra 
celestial e será expulso (Apocalipse 12:7-9). De acordo com o décimo capítulo de Daniel, os anjos 
bons e os anjos maus estão em conflito em relação aos povos e às nações. Nem mesmo o arcanjo 
Miguel (Judas 9) é dotado de poder ilimitado. 
     Uma outra prova da limitação dos anjos vê-se no facto que eles não são omnipresentes. Satanás 
respondeu à pergunta de Deus, acerca das suas actividades, afirmando que ele estivera a “... rodear a 
terra, e passear por ela” (Job 1: 7); (também 1 Pedro 5:8). E certos anjos do Senhor disseram-Lhe que 
“... Nós já andamos pela terra...” (Zacarias 1:11). Esses movimentos dos anjos de um lugar para o outro 
envolvem tempo e, ocasionalmente, há demoras (Daniel 10:5, 12-14). Esta limitação explica muito 
sobre o facto das batalhas espirituais, em que o povo de Deus se vê ocupado, e que, com frequência,   
continuam por longos períodos de tempo. 
     Finalmente, devemos compreender que os anjos não são homens glorificados. A Bíblia distingue 
entre as “incontáveis hostes de anjos” e os “espíritos dos justos aperfeiçoados”, na Jerusalém celestial 
(Hebreus 12:22-23). Esta distinção também pode ser percebida em Hebreus 2:16: “Porque, na verdade, 
ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão”. 
     De facto, por enquanto, o homem é um pouco menor do que os anjos (conforme diz Salmo 8:4-5, 
em algumas versões). Mas, no estado eterno, o homem ultrapassará aos anjos (Hebreus 2:7). Paulo 
deixou registado: “Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos?...” (1 Coríntios 6:3). Neste acto de 
julgamento, pois, compreendemos que os inferiores, ou de menor importância, não podem julgar 
aqueles que lhes são superiores. 
 
3. Diga três maneiras pelas quais as características dos anjos são limitadas:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. COMBINAÇÃO. Combine as características dos anjos com as suas descrições apropriadas:  
 
_____ a) Não se reproduzem nem aumentam no seu número.    1. Criados 
          2. Espíritos 
_____ b) Podem estar só num lugar de cada vez.     3. Pessoais 
          4. Destituídos de sexo 
_____ c) São capazes de cumprir a vontade e o propósito do seu  chefe.   5. Inteligentes  
              6. Poderosos  
_____ d) Têm conhecimento dos negócios dos homens.    7. Não são 
              omnipresentes 
_____ e) Não têm corpo físico.        8. Não são homens 
                      glorificados 
_____ f) Foram trazidos à existência num certo momento do tempo.  
  
_____ g)  Nas Escrituras são claramente distinguidos dos seres        
     humanos.         
_____ h) Têm intelecto, emoções e vontade.      
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O CARÁCTER MORAL DOS ANJOS  
 
Os Anjos Foram Criados Seres Santos 
Objectivo 2. Escolher afirmações verdadeiras relativas ao carácter moral dos anjos, usando, para 
isto, passagens bíblicas. 
 
     Nas páginas anteriores, referimo-nos tanto aos anjos bons como aos anjos maus. O nosso estudo, 
nesta secção, revelará o facto de que todos os anjos foram criados santos, mas que alguns caíram do 
seu estado de santidade e os resultados da sua queda têm consequências importantes, a longo prazo, 
em todo o universo. 
     A Bíblia revela muito pouco sobre o estado original dos anjos. Porém, lemos que, no final da Sua 
actividade criativa, Deus “... viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom...” (Génesis 1:31). 
Por certo, isto inclui a perfeição dos anjos na santidade, no momento da sua criação. No entanto, as 
Escrituras referem-se à trágica queda dos anjos. Consideremos a capacidade que os anjos têm para as 
acções certas e para as acções erradas, bem como a habilidade que eles têm de reconhecer e de se 
moldarem aos padrões da conduta certa. 
 
5. RESPOSTA BREVE.  
  
a) João 8:44. Um dos pecados que causou a queda do diabo foi  ______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) 2 Pedro 2:4. Deus não poupou os anjos, quando eles______________________________________ 
 
c) Judas 6.  Alguns anjos não conservam o seu ____________________________________________ 
 
antes eles __________________________________________________________________________ 
 
d) 1 Timóteo 3:6. Uma das principais causas da queda do diabo foi o seu pecado de  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Os Anjos Fizeram Uma Escolha 
 
     Como vimos, todos os anjos foram criados perfeitos. Ao princípio, o seu afecto ou amor voltava-se 
para o seu Criador e procuravam cumprir a Sua vontade. Apesar da Bíblia não nos fornecer detalhes, 
cremos que, nesta primeira fase, eles tinham a capacidade de pecar ou de não pecar. Aparentemente, 
eles tinham consciência da sua posição e do seu relacionamento com o Criador. Também devem ter 
reconhecido o facto de que a sua obediência ou a sua desobediência determinavam o seu futuro 
destino. 
     Apesar dos anjos terem a liberdade de escolher entre pecar ou não, eles não eram forçados a 
obedecer a Deus e a conservar a sua primitiva posição. A escolha deles, portanto, foi inteiramente 
voluntária. Infelizmente, não dispomos dos pormenores sobre os acontecimentos que envolveram a 
tragédia, quando uma parte da companhia angelical caiu no pecado. Contudo, Paulo, por divina 
inspiração, deu a entender que o fracasso do diabo ocorreu como resultado da sua soberba                      
(1 Timóteo 3:6). 
     Algumas passagens bíblicas, que se referem primariamente a monarcas terrenos, também parecem 
simbolizar Satanás. Por exemplo, Ezequiel 28:12-19, onde lemos que o rei de Tiro caiu por se ter 
orgulhado demasiado do seu resplendor. Este orgulho destruiu totalmente a capacidade de se conduzir 
de maneira correcta ou de exercer um juízo são. 
     O rei da Babilónia também foi condenado por motivo do orgulho excessivo e da sua ambição, de 
acordo com o texto de Isaías 14:12-15. Sem importar se esses exemplos bíblicos se referem simbo-
licamente ou não à queda de Satanás, sabemos que alguns dentre a hoste dos anjos, por vontade 
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própria, preferiram abandonar as suas posições de autoridade espiritual e o seu próprio domicílio        
(Judas 6). 
     Parece que a mesma atitude que causou a queda do Diabo no pecado, também infectou um grande 
número de anjos. A despeito de qualquer outra coisa, sabemos que Satanás é um grande mestre no 
engodo, no ludíbrio (João 8:44). Para Satanás e os outros anjos que se rebelaram, o que lhes importava 
era a sua própria escolha e auto-interesse, e não a preferência do Senhor e os Seus interesses. O 
resultado disso, porém, foi desastroso, e seguiu-se o julgamento divino: “... Deus não perdoou aos 
anjos que pecaram...” (2 Pedro 2:4). 
     A salvação, que foi planeada para satisfazer as necessidades espirituais do homem, não está à 
disposição dos anjos que caíram. Os anjos maus continuam a existir no reino do “maligno”       
(Mateus 6:13; 13:9; 1 João 5:18-19). A contínua existência deles, que teremos de discutir na próxima 
secção, serve-nos de constante aviso acerca do perigo de rejeitar Deus ou de negligenciar a Sua oferta 
da graça, que Ele estende a todos nós seres humanos. 
     Alguns anjos pecaram, foram julgados, e vieram a fazer parte dos anjos do diabo (Mateus 25:41). 
Outros anjos, entretanto, não pecaram; e permaneceram com o Pai como os Seus anjos santos   
(Marcos 8:38). As Escrituras não indicam qualquer outra rebelião e julgamento dos anjos. Assim, 
parece que eles tiveram confirmada a sua decisão. Por outras palavras, aqueles que preferiram cumprir 
a vontade do Pai, agora são santos para sempre e aqueles que preferiram os seus próprios interesses 
agora são maus para sempre. 
     Os anjos santos são aqueles que preferiram conservar o seu relacionamento com Deus, que 
contemplam o Pai celestial nos céus (Mateus 18:10) e cumprem a Sua vontade (Mateus 6:10). Estes 
são considerados anjos de luz (os quais Satanás tenta imitar, fazendo o papel de anjo de luz,                 
2 Coríntios 11:4). 
 
6. Determine se as afirmações seguintes são claramente apoiadas, se são subentendidas no contexto 
ou na linguagem simbólica, ou se não são apoiadas de modo algum pelas Escrituras: 
 
_____ a) O diabo caiu por causa da sua soberba ou excessivo   1. Claramente apoiada 
   orgulho.        2. Subentendida 
_____ b) Os anjos foram criados como seres perfeitos.   3. Sem apoio nas Escrituras 
  
_____ c) Um terço dos anjos preferiu seguir Satanás.      
  
_____ d) Todos os anjos caídos terão a oportunidade de  
   se arrependerem.   
_____ e) Todos os anjos fizeram uma escolha voluntária de pecar ou 
   não pecar. 
_____ f) Deus determinou imediato julgamento contra os anjos que pecaram. 
  
_____ g) Todos os anjos tiveram confirmado a sua decisão de pecar ou não pecar. 
  
_____ h) Satanás é considerado um anjo de luz. 
  
_____i) Assim como os anjos santos cumprem a vontade de Deus, também os anjos  
  maus cumprem a vontade de Satanás. 
_____ j) Desde o momento em que foi criado, Satanás era mau. 
 

O NÚMERO DOS ANJOS 
Objectivo 3. Escolher uma afirmação que melhor resuma o ensino bíblico acerca do número de anjos 
existentes. 
 
     Antes de examinarmos mais detalhadamente a organização e as actividades tanto dos anjos bons 
como dos anjos maus, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o número dos anjos que existem. Apesar das 
Escrituras não nos darem valores exactos, sabemos que eles formam grandes multidões de seres 
espirituais. Encontramos referências bíblicas ao grande número de anjos: 
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1. Quando o profeta Eliseu e o seu servo foram cercados, na cidade de Dotã, por um poderoso exército  
    arameu, então Deus enviou uma hoste ainda maior de anjos, para proteger os Seus servos                
    (2 Reis 6:14-17). 
2. Quando lemos, de acordo com o salmista: “Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de  
     milhares...” (Salmo 68:17). 
3. Quando, ao abençoar o povo de Israel, Moisés referiu-se ao Senhor, que “... veio com dez milhares  
     (um número impossível de contar) de santos...” (Deuteronómio 33:2). 
4. Quando, na previsão profética, Daniel viu o Ancião de Dias (Deus), sentado no Seu trono de  
    julgamento. Daniel descreveu a ocasião desta maneira: “ ... milhares de milhares o serviam, e milhões  
     de milhões estavam diante dele...” (Daniel 7:10). 
5. Quando o escritor da epístola aos Hebreus lembrou aos seus leitores o glorioso privilégio de terem  
    vindo ao Deus vivo, em cuja presença há uma jubilosa assembleia de “... muitos milhares de anjos”  
     (Hebreus 12:22). 
6. Finalmente, quando Deus deu a João, o discípulo amado, uma majestosa previsão da Sua corte  
    celestial, o apóstolo relatou: “E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono e dos  
     animais, e dos anciãos; e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares”          
     (Apocalipse 5:11). 
 
     Com base nestas provas bíblicas, vemos que o número dos exércitos angelicais, ou de anjos santos, 
é realmente imenso. Além destes, sabemos que as legiões de anjos malignos de Satanás também 
existem, e que o seu número é muito grande (Apocalipse 12:7-12). 
 
7. A Bíblia ensina-nos acerca do número exacto dos anjos que: 
a)  Um maior número de anjos caiu do que permaneceu leal a Deus.  
b)  Existem inúmeras multidões de anjos, bons e maus. 
c) Muitos anjos servem Deus; alguns anjos maus servem Satanás. 
d) A multidão dos anjos está a diminuir em número. 
 

A ORGANIZAÇÃO E AS ACTIVIDADES DOS ANJOS 
 
Provas de Organização 
Objectivo 4. Seleccionar afirmações que descrevem provas de actividades organizadas entre os anjos 
santos. 
 
     Há muitas provas bíblicas de que há uma eficiente organização de forças espirituais, que executam 
tarefas específicas, que lhes são determinadas. Algumas dessas passagens bíblicas são as seguintes: 
 
1. 1 Reis 22:19. O profeta Micaías revelou algo sobre a organização dos anjos, quando disse: “... Vi  
     ao Senhor, assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita  
     e à sua esquerda”. Deus está entronizado em companhia de todos os exércitos (os anjos) do  
    céu em Seu redor. 
2. Mateus 26:53. Jesus proferiu as seguintes palavras aos ouvidos de Pedro: “Ou pensas tu que eu não  
     poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos?”. Isto sugere  
    algo semelhante à organização do exército romano. E também sugere que os anjos estão sempre em  
    estado de alerta, prontos para obedecer às ordens do Pai celestial. 
3. Lucas 2:8-14. O mensageiro celestial, que apareceu aos pastores e anunciou o nascimento de Jesus,   
    de súbito teve a sua presença acompanhada por “... uma multidão dos exércitos celestiais...”. Juntos,  
    o mensageiro especial e a milícia celestial entoaram um cântico de louvor ao Senhor. O anjo  
    individualmente e o coro celeste, corresponderam obviamente à vontade do Pai e cada um  
    cumpriu a sua respectiva tarefa. 
4. Apocalipse 19:10-14. A visão que João teve, acerca de um exército vitorioso de anjos, no momento  
    da segunda vinda do Senhor, também revela a precisão, a boa ordem, a organização, a autoridade e  
    o propósito dos anjos: “E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho  
    fino, branco e puro” (v.14). 
 



 82 

     Talvez já tenha notado que as Escrituras citadas dizem respeito à organização dos anjos santos. 
Mais adiante, nesta mesma lição, veremos que as forças angelicais malignas também estão 
organizadas. Além disso, estão organizadas para fazerem oposição a Deus. 
 
Actividades Organizadas dos Anjos Santos 
     Visto que estamos a tratar com dois grupos distintos de anjos os santos e os maus ou profanos –  
examinaremos, antes de tudo, o trabalho feito pelos anjos santos. Quando vemos o trabalho que eles 
fazem, compreenderemos melhor de que maneira eles estão organizados para cumprir as suas tarefas. 
 
Os Anjos Adoram Deus 
     Entre os quadros revelados nas Escrituras sobre os anjos santos, temos aqueles dos que estão 
prostrados na presença de Deus, a adorá-Lo (Salmos 103:20; 148:2; Isaías 6:1-7). Eles levantam as 
suas vozes em poderosos hinos de louvor, porque Ele é digno de ser exaltado pelas Suas criaturas 
inteligentes. Eles adoram Deus por causa daquilo que Ele é, por causa daquilo que Ele providenciou, e 
por causa dos meios que Ele emprega na realização da redenção. (Comparar Apocalipse 5:9-12 com 
5:13-14.) 
     Os anjos santos regozijam-se perante os poderosos actos criativos de Deus na natureza (Job 38:7), 
bem como diante dos belos milagres que Ele opera, transformando os pecadores e tornando-os 
membros da Sua família (Lucas 15:10). O céu é desvendado como um glorioso templo, onde os anjos 
aparecem como uma congregação celestial. Ali eles adoram e louvam Deus, em cuja presença perma-
necem (Mateus 18:10). 
 
Os Anjos São Espíritos Ministradores 
     Não só os anjos adoram Deus e se regozijam no Seu ser e nas Suas obras, como também cumprem 
a Sua vontade (Salmo 103:20). Na qualidade de espíritos ministradores, os anjos são enviados para 
servir aqueles que herdarão a salvação (Hebreus 1:14). Notemos como este serviço angelical é feito, 
tanto no Antigo como no Novo Testamento: 
 
1. Paulo, como prisioneiro e em circunstâncias muito perigosas, foi encorajado por um anjo          
    (Actos 27:23-24). 
2. Filipe foi orientado no seu ministério por um anjo (Actos 8:26). 
3. Cornélio foi ajudado por um anjo, na sua procura de um relacionamento mais satisfatório com   
    Deus (Actos 10:3-7). 
4. Pedro foi miraculosamente libertado por um anjo (Actos 12:7-10). 
5. Jesus, pelo menos em duas ocasiões registadas nas Escrituras, foi fortalecido por anjos          
    (Mateus 4:11 e Lucas 22:43). 
6. Eliseu foi protegido de ataques por parte de um poderoso exército sírio por uma hoste de     
    anjos santos (2 Reis 6:8-23). 
7. David reconheceu, após ter escapado de Abimeleque (1 Samuel 21:10 – 22:1), que tinha sido  
    protegido e libertado por anjos (Salmo 34:7). 
 
Os Anjos São Agentes no Julgamento 
     No cumprimento da vontade de Deus, eles também actuam como agentes nos juízos divinos, 
castigando os inimigos de Deus. Um exemplo disto encontra-se em  2 Reis 19:35: “... naquela mesma 
noite, saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil deles: e, 
levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos”. De igual modo, em Actos 12:23, 
lemos: “E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de 
bichos, expirou”. 
     Muitas outras passagens bíblicas se referem ao trabalho desempenhado pelos anjos como agentes 
da providência divina, agentes do Seu juízo tanto no passado como no futuro, ou como forças 
especiais que acompanharão o Senhor, no momento da Sua segunda vinda. 
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8. Os anjos santos estão envolvidos em quais das seguintes actividades? Eles 
a) adoram e louvam Deus e cumprem a Sua vontade. 
b) servem os remidos da terra, como espíritos ministradores. 
c) convencem os homens do pecado e levam-nos ao arrependimento. 
d) protegem, livram, orientam, encorajam e fortalecem o povo de Deus. 
e) actuam como agentes do julgamento divino, punindo os inimigos de Deus. 
 
Os Anjos Parecem Influenciar as Questões das Nações 
     Daniel 10:13 e 20 revela que existem principados espirituais malignos sobre as nações, e que esses 
principados sofrem oposição por parte de anjos santos. Baseados nestas referências e em                 
Daniel 10:21 – 11:1, concluímos que parece que a anjos são confiadas questões de nações. 
Comparando essas referências do livro de Daniel com Efésios 1:21; 6:12 e CoIossenses 1:16 e 2:15, 
vemos que há batalhas espirituais a todo o momento, nas dimensões celestiais. Essas batalhas existem 
porque as forças do mal procuram enredar as mentes e afectos dos seres humanos, procurando pôr em 
perigo as suas almas eternas. 
     De vez em quando, parece que o conflito se torna tão intenso que o próprio arcanjo precisa de se 
envolver nele. Miguel, que é chamado o arcanjo em Judas 9, é o chefe dos anjos santos. Ele também 
aparece como o príncipe da nação de Israel. A sua tarefa parece incluir a sua protecção, fazendo-a 
prosperar (Daniel 10:13, 21; 12:1). Ele levantará a sua voz, cheio de exultação, quando os eventos da 
segunda vinda do Senhor Jesus estiverem a acontecer (1 Tessalonicenses 4:16). 
     Só dois anjos são chamados pelo nome nas Escrituras: Miguel, o arcanjo, e Gabriel. Este último 
aparece como mensageiro especial (Daniel 8:16; 9:21; Lucas 1:19, 26). Mas, há muitíssimos outros 
mensageiros celestiais, cujos nomes não nos são fornecidos e que também servem o Senhor nessa 
capacidade. 
 
A Bíblia dá-nos provas limitadas sobre outras ordens de anjos santos: 
 
1. Os querubins (Génesis 3:24; 2 Reis 19:15; Ezequiel 10:1-22; 28:14-16). Os querubins são guardiães  
    do trono de Deus. Eles também guardaram a entrada do jardim do Éden. 
2. Os serafins (Isaías 6:2, 6). Os serafins figuram como líderes da adoração prestada a Deus. A  
    ocupação primária deles é a santidade e a purificação dos remidos, para que prestem um serviço e  
    uma adoração aceitáveis. 
3. Os vigilantes (Daniel 4:13, 17). Aparentemente, eles  são designados a observar actividades  
    específicas. São fiéis no cumprimento dos seus deveres e, nesse contexto de Daniel, são vistos a  
    anunciarem uma mensagem de Deus aos homens. 
4. Os seres viventes (Apocalipse 4:6-9; 6:1-7; 15:7). Esses seres angelicais parecem ser diferentes dos  
    serafins, dos querubins e dos anjos ordinários. Conforme se pode deduzir, a sua tarefa consiste em  
    adorar Deus, em dirigir os Seus juízos e em mostrar-se activos em redor do Seu trono. 
 
     Considerando todos os factores revelados, este corpo de anjos santos serve Deus de modo eficiente, 
estando sempre disposto a cumprir os Seus propósitos, em relação ao Seu povo. 
 
9. COMBINAÇÃO. Combine cada nome ou classificação com a sua descrição: 
 
_____ a) Mensageiros especiais encarregados de observar  1. Miguel 
   actividades especificas.     2. Gabriel 
_____ b) Um mensageiro angelical especial.     3. Anjos santos 
         4. Querubins 
_____ c) Anjos que guardam o trono de Deus.     5. Serafins   
         6. Vigilantes 
_____d) Aqueles que se atarefam em torno de Deus,   7. Seres viventes 
   encarregando-se de certos juízos divinos.     
_____ e) A companhia geral daqueles que contemplam a face do  
   Senhor, que O adoram e estão sempre prontos a cumprir as 
   Suas ordens. 
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_____ f) Seres angelicais que se ocupam especialmente da 
   santidade na presença de Deus, conferindo-Lhe uma  
   adoração aceitável. 
_____ g) O príncipe especial e celestial da nação de Israel. 
 
O Escopo das Actividades dos Anjos Santos 
 
     Antes de deixarmos para trás o assunto das actividades dos anjos santos, deveríamos mencionar 
diversas conclusões que podemos extrair das Escrituras, em relação ao escopo e à extensão das suas 
actividades. 
     Em primeiro lugar, os anjos santos são ministros da providência especial de Deus, nas actividades 
do Seu povo antigo, Israel, e da Sua Igreja. Diz o texto de Hebreus 1:7: “... O que dos seus anjos faz 
ventos, e dos seus ministros labareda de fogo”. (Também Salmo 104:4). Por outras palavras, Deus 
utiliza-se dos anjos como os Seus mensageiros, embora não em operações ordinárias, mas apenas em 
exibições especiais de poder, relativas à Sua lei (Deuteronómio 33:2; Actos 7:53; Gálatas 3:19; 
Hebreus 2:2). A intervenção ou envolvimento dos anjos, no curso normal das actividades humanas, 
parece ser apenas ocasional e excepcional. Os anjos não fazem intervenções por decisão própria, mas 
só quando ordenados a isto pelo Senhor. Eles não servem de intermediários entre Deus e o Seu povo. 
     Em segundo lugar, o poder dos anjos, que depende de Deus e d’Ele procede, parece ser empregado 
em conformidade com as leis do mundo natural e do mundo espiritual. Mas, diferentemente de Deus, 
os anjos não são capazes de criar, de agir por autoridade própria (fora de Deus), de sondar os corações 
ou de alterar as leis da natureza. Eles não podem influenciar directamente a mente dos homens, 
porquanto isto é de competência exclusiva do Espírito Santo. Obviamente, os anjos actuam dentro de 
certos limites. 
     Em terceiro lugar, as Escrituras indicam que as aparições angelicais geralmente precedem ou 
acompanham importantes desenvolvimentos do desdobramento do plano de Deus. Por exemplo, 
vemos as actividades dos anjos no momento dos seguintes acontecimentos: 
 
     – Na criação (Job 38:7). 
     – Quando a lei foi dada (Gálatas 3:19). 
     – Imediatamente antes e no momento do nascimento de Jesus Cristo (Lucas 1:11, 26; 2:13). 
     – Durante a tentação de Jesus no deserto e no jardim do Getsémani (Mateus 4:11; Lucas 22:43). 
     – No momento da ressurreição de Jesus (Mateus 28:2). 
     – No memento da ascensão de Jesus (Actos 1:10-11). 
     – No momento das actividades do tempo do fim, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo    
        (Há muitas referências às actividades dos anjos, no livro de Apocalipse e em Mateus 25:31.) 
 
10. Quais descreve alguma actividade dos anjos santos. Eles: 
a) intervêm entre Deus e o Seu povo. 
b) são ministros especiais da providência divina. 
c) exibiram um poder especial quando a Lei foi dada. 
d) estavam presentes no momento da criação. 
e) servem de instrumentos para influenciar as mentes humanas. 
f) são responsáveis directos na tentação dos homens. 
g) estão especialmente envolvidos em importantes pontos de viragem do plano divino da salvação. 
h) ultrapassam as leis do mundo natural e do mundo espiritual. 
 
Actividades Organizadas dos Anjos Maus 
Objectivo 5. Escolher afirmações correctas relativas às actividades e ao destino dos anjos maus e do 
seu líder. 
 
     Da mesma maneira que a Bíblia indica que Deus tem o Seu trono e os Seus servidores, assim 
também ela revela que, nos domínios das trevas espirituais, o diabo tem a sua própria organização. 
Alguém, com muita perspectiva observou que Satanás é um “mímico”, pois imita Deus. Assim, 
Satanás tem o seu trono (Apocalipse 2:13). Ele aparece nas Escrituras como “... o príncipe deste 
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mundo...” (João 14:30; 16:11), e também “... o príncipe das potestades do ar...” (Efésios 2:2). Ele é o 
chefe de uma organização dedicada à malignidade. A Bíblia diz que o diabo também tem os seus anjos          
(Mateus 25:41) e que esses, com o seu chefe, fazem oposição a Deus (Apocalipse 12:7-9). 
     Outras provas bíblicas acerca dessa maligna organização aparecem nas epístolas de Paulo. Em 
CoIossenses 1:16, este apóstolo refere-se a certas coisas invisíveis, “... sejam tronos, sejam 
dominações, sejam principados, sejam potestades”. E a passagem de Efésios 6:12 menciona “... 
principados... potestades... os príncipes das trevas deste século... as hostes espirituais da maldade, nos 
lugares celestiais”. São exactamente os “... principados e potestades...” que Cristo derrotou na cruz, 
conforme se aprende em CoIossenses 2:15. Em cada uma dessas referências, vemos provas de 
organização de acordo com uma hierarquia, com base em níveis de autoridade. Esta organização 
maligna está em estado de constante rebelião contra o Senhor Jesus Cristo, e estes vários elementos do 
poder de Satanás fazem oposição a Deus e ao Seu povo. Aprendemos muitas coisas sobre os anjos 
malignos, quando examinamos a natureza e o carácter do seu chefe. 
 
O Líder dos Demónios 
     Os anjos maus opõem-se a Deus e procuram frustrar a Sua vontade. Vemos provas disso nos nomes 
dados a Satanás, o seu chefe: 
 
1. Ele é chamado Satanás, que significa adversário ou opositor. Em cima de tudo, ele é adversário  
    de Deus. No entanto, ele também é adversário do homem (Zacarias 3:1; Mateus 13:39; 1 Pedro 5:8). 
2. Ele é chamado de diabo, que significa “acusador” (aquele que acusa falsamente alguém). Ele  
    acusa Deus perante dos homens (Génesis 3:1-4) e acusa os homens perante Deus (Job 1:9, 16 e  
    Apocalipse 12:10). 
3. Ele instiga (tenta) os homens para que pequem, razão pela qual é chamado de o tentador. O seu  
    método consiste em apresentar as mais lógicas desculpas para o pecado, juntamente com as supostas  
    vantagens obtidas com ele (Mateus 4:3 e 1 Tessalonicenses 3:5). 
 
     Visto que o diabo é limitado, não sendo todo-poderoso nem omnisciente, além de que não pode 
estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, emprega diferentes meios na sua oposição a 
Deus. Como é óbvio, ele não pode atacar Deus directamente. Assim sendo, ele ataca os homens, a 
coroa da criação inteligente de Deus. E isto Satanás faz de várias maneiras: 
 
     – Ele mente (João 8:44; 2 Coríntios 11:3).  
     – Ele tenta (Mateus 4:1). 
     – Ele furta (Mateus 13:19). 
     – Ele atormenta (2 Coríntios 12:7). 
     – Ele impede (1 Tessalonicenses 2:18). 
     – Ele peneira (separa) (Lucas 22:31). 
     – Ele disfarça-se (de alguma outra pessoa), para melhor enganar (2 Coríntios 11:14). 
     – Ele acusa (Apocalipse 12:10). 
     – Ele aflige com enfermidades (Lucas 13:16). 
     – Ele possui (Job 13:27). 
     – Ele mata e devora (Job 8:44; 1 Pedro 5:8). 
 
     Como vimos, Satanás controla muitos outros anjos malignos, que talvez se tenham aliado a ele no 
momento em que ele se rebelou contra o Senhor. Parece que lhe foi permitido continuar a exercer a 
autoridade que lhe fora dada no momento da sua criação. Os anjos maus, que preferiram segui-lo, em 
vez de conservarem as suas posições de autoridade e a habitação que lhes foram dados por Deus 
(Judas 6), não tendo permanecido fiéis ao Criador, tiveram a sua rebelião confirmada. Tornaram-se 
totalmente devotados ao seu líder rebelde e assim ajudam-no espontaneamente a tentar realizar os seus 
malignos propósitos. 
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11. COMBINAÇÃO. Combine o termo ou nome com a sua descrição: 
 
_____ a) O objectivo dos ataques do diabo; a sua maneira de  1. Satanás 
               atingir indirectamente Deus.      2. Diabo 
_____ b) Um dos cooperadores do diabo, na batalha contra Deus.  3. Tentador 
         4. Homem 
_____ c) Dá a ideia de adversário, de alguém que se opõe.   5. Anjo mau 
  
_____ d) Nome aplicado àquele que instiga outrem a pecar.    
  
_____e) Nome aplicado a quem calunia outra pessoa. 
 
Actividades dos Demónios 
     Os anjos malignos opõem-se a Deus, ao Seu povo e ao Seu programa. Fazem isto como parte 
militante e combativa do reino tenebroso de Satanás (Mateus 25:41; Efésios 6:12;                 
Apocalipse 12:7-12). Tem sido feita alguma tentativa pelos estudiosos, para se distinguir entre os 
espíritos angelicais malignos e os demónios; porém, não há qualquer prova bíblica de que eles não 
sejam a mesma coisa. 
     Os anjos maus procuram separar o povo santo do seu Deus (Romanos 8:38). Eles opõem-se aos 
anjos santos (Daniel 10:12 – 11:1), afligem as pessoas com enfermidades físicas e com perturbações 
mentais (Mateus 9:33; 12:22; Marcos 5:1-16; Lucas 9:37-42), propagam doutrinas falsas                    
(2 Tessalonicenses 2:1-12; 1 Timóteo 4:1) e possuem pessoas e até mesmo animais (Mateus 4:24; 
Marcos 5:8-14; Lucas 8:2; Actos 8:7; 16:16). 
     Ocasionalmente, Deus utiliza-se dos anjos maus, para atingir os Seus propósitos de castigar aos 
ímpios (Salmo 78:49; 1 Reis 22:23), bem como para disciplinar os justos que erram (Job 1 e 2;  
1 Coríntios 5:5). 
 
Destino dos Demónios 
     O caso dos anjos maus serve para ilustrar o que acontecerá àqueles que, do ponto de vista moral, 
são maus. As provas bíblicas enunciadas a seguir, descrevem o destino final dos demónios: 
 
– Os demónios que tinham tomado posse de dois homens, começaram a clamar, quando Jesus se    
    aproximou: “... Que temos nós contigo, Jesus Filho de Deus! Vieste aqui atormentar-nos, antes do    
    tempo?” (Mateus 8:29). 
– Jesus referiu-se ao “... fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos” (Mateus 25:41). 
– Paulo diz-nos: “E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e  
    aniquilará pelo esplendor da sua vinda” (2 Tessalonicenses 2:8). 
– Tiago afirma: “... também os demónios o crêem, e estremecem” (Tiago 2:19). 
– João acrescenta a isto: “... Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem  
    grande ira, sabendo que já tem pouco tempo” (Apocalipse 12:12). 
– Finalmente, João testifica: “... e, de dia e de noite, serão atormentados, para todo o sempre”      
    (Apocalipse  20:10). 
 
12. RESPOSTA BREVE. 
  
a) 2 Pedro 2:4. Deus não poupou os anjos quando pecaram, tendo-os precipitado no  
  
_____________________________________________ntregou-os a ___________________________ 
 
__________________________________________reservando-os para  ________________________ 
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b) Judas 6. Os anjos que não mantiveram as suas posições de autoridade, mas abandonaram o seu   
 
próprio domicilio, foram  com cadeias eternas para _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Salmo 78:49. Para o Seu juízo, Deus usou uma __________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ portadores de males. 
 
d) Mateus 8:16 e Marcos 9:25-26. Os maus espíritos ________________________________ pessoas. 
  
e) Lucas 13:10-16. Os maus espíritos podem ______________________________________________ 
 
f) Apocalipse 12:7-12 e Efésios 6:12. Os lugares das actividades de Satanás são   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Com base no nosso estudo sobre as actividades e o destino dos anjos maus, podemos chegar a 
importantes conclusões: 
 
1. Não nos devemos deixar enganar quanto aos métodos do diabo, permitindo-lhe ludibriar-nos com a  
    sua astúcia (2 Coríntios 2:11). Não lhe devemos consentir ganhar vantagens nas nossas vidas  
    (Efésios 4:27). Pelo contrário, devemos estar sempre preparados para lhe oferecer resistência,  
    usando toda a armadura de Deus (Tiago 4:7; Efésios 6:10-18). 
2. Não devemos falar levianamente acerca do diabo (Judas 8 e 9) nem subestimar até que ponto ele  
    está decidido a destruir a vida espiritual de um crente. Por outro lado, nunca nos devemos esquecer  
    de que Jesus o derrotou na cruz (Hebreus 2:14) e que vivemos pela fé, alicerçados sobre essa 
    vitória! 
3. O poder de Satanás e os seus anjos maus é limitado em relação ao tempo e à extensão da vontade  
    permissiva de Deus. Eles não são todo-poderosos, omniscientes e omnipresentes. 
4. Não devemos atribuir as enfermidades e os desastres naturais ao diabo e aos seus anjos, a menos  
    que isto seja especificamente revelado. O poder do diabo e os seus anjos é real, embora limitado. 
5. Embora Satanás e os seus demónios façam oposição a Deus, Ele compele-os a servir os seus  
    propósitos. Apesar de Deus usar dos seus maus intuitos, para cumprir os Seus propósitos, no  
    tempo certo Ele impor-lhes-á o Seu julgamento e o Seu castigo. 
6. O poder dos espíritos malignos sobre os homens não é exercido independente da vontade humana.  
    Os maus espíritos não podem exercer o seu poder sem, pelo menos, obterem o consentimento inicial  
    da vontade humana. Isto significa que o crente é capaz de resistir ao seu poder, através da oração e  
    da sua fé em Deus! Contamos com esta firme promessa, na Palavra de Deus: “Filhinhos, sois de  
     Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo”                 
     (1 João 4:4). 
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13. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) Vemos provas do propósito maligno de Satanás nos nomes que lhe são dados na Bíblia. 
 
_____ b) Visto não poder atacar directamente a Deus, o diabo ataca os homens, para atingir Deus  
               indirectamente. 
_____ c) O diabo foi criado para ser líder dos anjos maus, que se rebelaram contra Deus. 
 
_____ d) Os anjos maus foram criados para o mal, por um acto de Deus.  
  
_____ e) Os anjos maus têm um poder ilimitado, pelo que podem prejudicar qualquer pessoa, em  
              qualquer ocasião. 
_____ f) Deus pode usar os anjos maus, no Seu propósito de castigar os ímpios e de disciplinar as  
               pessoas justas que erram. 
 
_____ g) Alguns anjos maus foram presos até ao dia do seu julgamento, enquanto outros estão livres  
              para continuar a cumprir a vontade do diabo. 
_____ h) Satanás e os seus anjos maus estão limitados quanto ao tempo e à extensão dos seus actos,  
               pela vontade permissiva do Senhor. 
_____ i) O crente está plenamente preparado para resistir ao diabo e às suas forças e, e está   ordenado  
              para fazê-lo segundo as Escrituras. 
_____ j) O diabo não pode possuir os crentes, contra a sua vontade. 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ 1. Os anjos são seres espirituais criados. 
 
_____ 2. Todos os anjos foram criados santos. 
 
_____ 3. Podemos considerar os anjos como uma raça ou espécie. 
 
_____ 4. Os exércitos angelicais mostram provas de organização, que parece estar baseada em  tarefas  
               ou incumbências que lhes são determinadas. 
_____ 5. Os anjos que abandonaram a sua posição de autoridade e a sua própria habitação, fizeram 
    isto pela sua própria vontade. 
_____ 6. Os anjos são dotados de personalidade e de uma inteligência e um poder sobrenaturais. 
 
_____ 7. A maioria dos anjos compõe-se de seres omniscientes, omnipresentes e omnipotentes. 
 
_____ 8. A Bíblia deixa subentendido que a queda de Satanás resultou da sua soberba ou orgulho. 
 
_____ 9. Há provas bíblicas que mostram a existência de um arcanjo, de querubins, de serafins e        
              de muitos outros anjos sem qualquer título especial. 
_____ 10. O poder de Satanás está limitado quanto ao tempo e à extensão, pela vontade permissiva de  
       Deus. 
_____ 11. A Bíblia dá a entender que pelo menos metade dos anjos preferiu seguir a Satanás e,    
                portanto, caiu juntamente com ele. 
_____ 12. O diabo pode tentar-nos a cair, mas não nos pode fazer cair. 
 
_____ 13. As pessoas podem ser possuídas por um demónio contra a sua vontade, mesmo que lhe             
                 ofereçam resistência. 
_____ 14. A Bíblia revela-nos que há uma tão numerosa multidão de anjos que eles constituem um              
                 exército incontável. 
_____ 15. O termo anjo significa “mensageiro”, o que também descreve uma das principais tarefas 
      dos anjos. 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
7. b)  Existem inúmeras multidões de anjos, bons e maus. 
 
1. a)  todas as coisas, visíveis e invisíveis 
    b)  vida 
 
8. a), h), d) e e) mostram actividades dos anjos santos. 
 
2. b) seres criados imortais, que nunca deixarão de existir. 
 
9. a) 6.  Vigilantes    e) 3.  Anjos santos 
    b) 2.  Gabriel    f) 5.  Serafins 
    c) 4.  Querubins    g) 1.  Miguel 
    d) 7.  Seres viventes 
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3. Não sabem de tudo 
    Não são todo-poderosos 
    Não estão presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. 
 
10. h), c), d) e g) são actividades dos anjos santos. 
 
4. a) 4.  Destituídos de sexo   e) 2.  Espírito 
    b) 7.  Não são omnipresentes   f) 1.  Criados 
    c) 6.  Poderosos    g) 8.  Não são homens glorificados 
    d) 5.  Inteligentes    h) 3.  Pessoais  
 
11. a) 4.  Homem    d) 3.  Tentador 
      b) 5.  Anjo mau    e) 2.  Diabo 
      c) 1.  Satanás  
 
5. a)  não reter a verdade   c)  próprio lugar; abandonaram a sua habitação 
    b)  pecaram     d)  soberba (orgulho excessivo)  
 
12. a)  inferno; abismos de trevas; juízo  d)  possuem 
      b)  guardados sob trevas; o juízo   e)  aleijar as pessoas 
      c)  legião de anjos     f)  os lugares celestiais e a terra 
 
6. a) 2.  Subentendida    f) 1.  Claramente apoiada 
    b) 1.  Claramente apoiada    g) 1.  Claramente apoiada 
    c) 2.  Subentendida     h) 3.  Sem apoio nas Escrituras 
    d) 3.  Sem apoio nas Escrituras  i) 1.  Claramente apoiada 
    e) 2.  Subentendida     j) 3.  Sem apoio nas Escrituras   
 
13. a) V  e) F  i) V 
      b) V  f) V  j) V 
      c) F   g) V   
      d) F   h) V 
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LIÇÃO 6 
Humanidade: Súbditos Humanos do Criador 

 
     As pessoas pensam numa grande variedade de respostas para tentar explicar a origem dos homens. 
Os filósofos raciocinam; os evolucionistas apresentam a sua opinião; os cientistas sociais especulam. 
As tentativas seculares para explicar a origem e o desenvolvimento do homem de alguma maneira 
deixam-nos vazios, porquanto eles acreditam que o homem é apenas um acidente, sem qualquer 
significado ou propósito. Em contraste, o salmista medita sobre a sua origem e diz, dirigindo-se a 
Deus: “Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado... e no teu livro todas 
estas coisas foram escritas; as quais iam sendo, dia a dia, formadas, quando nem ainda uma delas 
havia” (Salmo 139:14, 16). 
     Fomos criados à imagem de Deus para cuidarmos da terra de forma responsável, justa e proveitosa. 
Ele deu-nos inteligência, sentimentos e a capacidade de tomar decisões moralmente responsáveis. 
Temos a possibilidade de realizar muita coisa, mas também temos a possibilidade de desperdiçar os 
nossos dotes naturais, negando o Doador, que nos deu todas essas coisas. A única maneira de 
compreendermos o grande potencial que Deus nos deu é pela obediência à Sua Palavra. A nossa 
desobediência, porém, tira-nos a capacidade de atingir toda a nossa potencialidade, tanto neste mundo 
como na eternidade. 
     Na lição passada examinámos algo sobre o mundo espiritual. Agora examinaremos uma outra aula 
de súbditos de Deus: a raça humana. As palavras homem e humanidade, nesta lição, referem-se a 
ambos os membros da raça humana: o homem e a mulher. Enquanto estiver a estudar esta lição, 
deverá procurar compreender-se melhor a si mesmo, compreendendo mais claramente quais são os 
deveres, bem como os direitos, daqueles que aceitam o facto de que Deus é o soberano. 
 
Sumário da lição 
A ORIGEM DO HOMEM 
     Uma Criação Especial 
     Feito à Imagem de Deus 
A NATUREZA DO HOMEM 
     O Aspecto Material (Físico) 
     O Aspectos Imateriais (Não-Físicos) 
     Os Aspectos Morais 
A IMORTALIDADE DO HOMEM 
 
Objectivos da lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Dizer qual o ponto de vista da Bíblia sobre a origem, a natureza e a imortalidade do homem. 
2. Identificar os elementos que compõem um ser humano. 
3. Descrever o processo pelo qual uma pessoa toma uma decisão moral. 
4. Desejar reflectir a imagem de Deus na sua vida. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Leia Génesis 1-3 como pano de fundo para esta lição. Adicionalmente, encontre e leia cada    
    referência     
    bíblica apresentada no decorrer da lição. 
2. Estude a lição como de costume. Quando tiver terminado, faça o auto-teste e verifique se acertou    
    nas suas respostas. 
 
Palavras-Chave 
consciência      
imortalidade    
monitor 
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A ORIGEM DO HOMEM 
 
Uma Criação Especial 
Objectivo 1. Seleccionar afirmações que dêem provas de que o homem é uma criação especial de 
Deus. 
      
     A Bíblia responde de modo directo e razoável à pergunta: “Como foi que o homem veio à 
existência?” Ela expõe-nos as provas da origem, do propósito e do destino do homem. Ela revela-nos 
que ele é uma criação especial de Deus. 
     O homem é um ser sem igual. As Escrituras declaram que ele resultou de um acto divino especial: 
“Assim diz o Senhor, o Santo de Israel... Eu fiz a terra, e criei nela o homem...” (Isaías 45:11-12). E outras 
passagens bíblicas dão-nos idêntico testemunho. 
 
1. RESPOSTA BREVE. Indica o que cada uma delas diz sobre a origem do homem: 
  
a) Génesis 1:27 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Génesis 5:1-2 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Génesis 6:7 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Génesis 9:6 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Deuteronómio 4:32 ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
f) Salmo 100:3 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
g) Tiago 3:9 ________________________________________________________________________ 
 
 
     A criação de todas as outras criaturas simplesmente envolveu uma ordem divina, que foi cumprida 
prontamente (Génesis 1:20,24); mas, ao criar o homem, Deus realizou um acto especial. Em primeiro 
lugar, formou o homem com os próprios elementos da terra; em seguida, soprou nas suas narinas o 
sopro da vida (Génesis 2:7). E foi assim que o homem se tornou um ser vivo. Esse sopro divino 
conferiu-lhe a natureza espiritual semelhante à de Deus, dando-lhe uma posição muito em cima de 
todas as outras criaturas mencionadas no primeiro capítulo do livro de Génesis. Deve-se acrescentar 
que o mandamento divino para governar e subjugar a terra indica a grande distância que há entre o 
homem e todas as criaturas terrenas a que chamamos de animais irracionais (Génesis 1:28). 
     Também podemos ver o interesse especial de Deus pelo homem, quando o abençoou com a 
capacidade de se multiplicar (Génesis 1:28; 5:2), de tal modo que os homens pudessem povoar o 
mundo com a raça humana e deu-lhe o domínio sobre todas as outras criaturas da terra e sobre todas as 
plantas produtoras de sementes. 
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     A mais importante distinção entre o homem e todas as outras criaturas vivas é que o homem foi 
criado à imagem de Deus (Génesis 1:26). Nenhuma outra criatura foi feita à imagem ou semelhança de 
Deus; só o homem recebeu a imagem do Criador. Conforme veremos adiante, nesta mesma lição, a 
semelhança entre o homem e Deus não é uma questão física e, sim, uma questão moral e espiritual. 
     Podemos notar outras provas sobre a natureza especial do homem nas grandes diferenças que 
vemos entre o homem e os animais irracionais. Consideremos algumas dessas diferenças. 
 
1. O homem possui a capacidade de falar – a notável habilidade de comunicar com os seus  
    semelhantes tanto ideias concretas (reais) como ideias abstractas (teóricas), e isto de uma maneira  
    dinâmica e criativa. Damos aqui um exemplo de uma ideia concreta (real): Moro numa casa branca  
    com cinco divisões. E um exemplo de uma ideia abstracta (teórica): É melhor amar do que odiar.  
    Ambas as ideias podem ser comunicadas a outros seres humanos por causa da capacidade que o  
    homem tem de pensar, de compreender, bem como de exprimir os seus pensamentos por meio da  
    fala. Nenhum animal irracional é capaz disto. 
2. O homem tem a capacidade de apreciar a beleza. Os animais irracionais, todavia, não parecem ter  
    maior apreciação por um belo jardim, do que têm por um terreno feiamente coberto de espinhos. 
3. O homem tem a capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Os animais irracionais  
    não têm tal capacidade. Por exemplo, um cão pode mostrar aversão ao castigo por causa da sua  
    desobediência e até pode ser treinado ou condicionado a obedecer, se for repetidamente punido, em  
    cada vez em que desobedecer; mas nunca aprenderá que é moralmente errado roubar os ovos de 
    uma galinha ou comer os seus pintainhos. 
4. O homem tem um profundo sentimento da necessidade de adorar um Ser superior; mas os animais  
    não têm a capacidade de adorar nem os meios para exprimir reverência. 
5. O homem pode planear com antecedência, antecipar necessidades futuras e alterar os  
    acontecimentos. Ele deleita-se em criar novos estilos de casa e novas formas de arte. Ele esforça-se  
    continuamente para modificar o seu meio ambiente, para tornar a vida melhor e mais fácil. Os  
    animais, no entanto, são incapazes de ter criatividade e previsão. Tudo quanto, porventura façam,  
    em preparação para o que está à frente, é simplesmente um impulso dos seus instintos naturais. Por  
    exemplo, apesar dos pássaros terem o instinto natural de construírem os seus ninhos para chocar os  
    seus ovos, através dos séculos cada espécie continua a construir exactamente o mesmo tipo de ninho  
    que as gerações anteriores de pássaros faziam. 
 
     Parece óbvio, por conseguinte, que o homem é uma criação especial de Deus. Ele não é o produto 
do acaso – ele não evoluiu a partir de uma forma inferior qualquer de vida animal. Já vimos, numa 
lição anterior, que o Deus que criou o universo também o sustenta. A natureza, entregue ao seu próprio 
destino, tende a perder a qualidade, em vez de melhorar. As coisas desgastam-se. O que é a boa ordem 
começa a exibir sinais de desordem. É preciso uma inteligência e uma energia superior e externa ao 
sistema deste mundo para o manter e para fazer as coisas melhorarem. Foi por um acto especial de um 
Deus soberano que a mais maravilhosa criatura, o homem, foi criado (CoIossenses 1:16-17). 
 
2. VERDADEIRO-FALSO. (Qual afirmação dá prova de que o homem é uma criação especial  de 
Deus?): 
 
_____ a) A criação do homem seguiu o mesmo padrão que a criação da vida animal e  vegetal. 
 
_____ b) Só o homem recebeu vida por Deus ter soprado sobre ele. 
  
_____ c) Ao homem foi dado o domínio sobre a vida vegetal e animal.  
  
_____ d) O homem foi criado à semelhança do seu Criador. 
  
_____ e) O homem é diferente e superior a todas as outras criaturas que há na terra. 
  
_____ f) Só o homem é independente de qualquer poder superior. 
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Feito à Imagem de Deus 
Objectivo 2. Descobrir nos textos bíblicos mencionados a semelhança entre Deus e o homem e o que é 
que ali é indicado ou sugerido. 
 
     A Bíblia ensina que o homem foi feito à imagem de Deus, ou seja, parecido com Ele            
(Génesis 1:26-27; 5:1; 9:6; 1 Coríntios 11:7; Tiago 3:9). À semelhança de Deus, o homem pode pensar 
em termos de desígnio ou propósito. Cada um de nós, à sua própria maneira, pode criar coisas que são 
belas e úteis. Também podemos descobrir, pelos nossos próprios estudos, os princípios que 
transparecem na criação, e que dão provas da criatividade de Deus. O que mais está incluído nesta 
“semelhança com Deus”? E o que não está incluído? 
     A expressão “à imagem de Deus” não significa que o homem seja uma cópia. A ideia é que, em 
certas coisas, o homem se assemelha a Deus. Já vimos na primeira lição que o Senhor Deus é 
invisível, pois Ele é Espírito. Portanto, sabemos que a imagem de Deus, existente no homem, não tem 
nada a ver com a semelhança física. Ora, se a nossa semelhança com Deus não é física, então em que 
consiste? 
 
1. Personalidade 
     Embora Deus seja Espírito, o nosso espírito humano pode interagir com o Seu divino Espírito; 
porquanto nós, como Deus, somos seres pessoais. Temos a possibilidade de manter comunhão com 
Ele, através de um relacionamento pessoal, e também temos a capacidade, tal como Ele, de ter 
convívio com outros seres. 
      
2. Semelhança Moral 
     O homem, tal como Deus, tem a capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. 
Originalmente, a personalidade total do homem - intelecto, sentimentos e vontade - estava voltada para 
Deus. A natureza moral do homem era uma cópia limitada da natureza moral ilimitada de Deus. O 
homem tinha a liberdade de escolher e de agir de maneira responsável. Ele podia ser submetido a teste, 
podia exercer o seu juízo, podia desenvolver-se e podia progredir, enquanto exercia a sua liberdade de 
escolher entre o bem e o mal. O facto é que o homem tinha consciência da necessidade de escolher 
entre o certo e o errado. 
      
3. Natureza Racional 
     O homem assemelha-se ao Ser racional de Deus, por causa do seu intelecto ou natureza racional, 
por causa da sua capacidade de raciocinar e também de conhecer Deus e outros seres. Esta capacidade 
também demonstra a semelhança mental entre o homem e o seu Criador. 
      
4. Capacidade de Governar 
     O homem parece-se com Deus na sua capacidade de exercer domínio, de controlar as coisas. O 
homem tem a capacidade de domar os animais, mesmo aqueles que são mais fortes do que ele. O 
homem tira proveito da força das águas dos rios para gerar electricidade. O homem faz o deserto 
florescer como se fosse uma área naturalmente fértil. Em pequenas dimensões, essa habilidade 
conferida por Deus, reflecte o domínio que Deus exerce sobre o universo inteiro. 
      
5. Auto-consciência 
     Como um ser pessoal, criado à imagem de Deus, o homem tem consciência de si mesmo. Desde 
muito cedo na vida, a criança começa a sentir que é um ser à parte de todos os outros membros da sua 
família. Ela é um indivíduo. Sem importar o que lhe seja solicitado, por parte da sua família ou do seu 
meio ambiente cultural, a criança sabe que é uma pessoa distinta das outras. Ela tem os seus próprios 
sonhos, ambições, esperanças, temores e motivos. Ela é diferente de qualquer outro ser. Nenhuma 
outra criatura, exceptuando o homem, tem essa auto-consciência. 
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6. Natureza Sócia  
     A base da natureza social divina consiste nos Seus afectos, no Seu amor. Durante toda a eternidade, 
Deus encontrou os objectos do Seu amor nas Pessoas da Trindade. Disse o Senhor Jesus:                    
“... permanecei no meu amor... O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como 
eu vos amei” (João 15:9, 12). 
     Visto que somos possuidores de uma natureza social, procuramos comunhão com Deus, com os 
nossos semelhantes e organizamos as nossas vidas de acordo com a unidade social básica: a família. O 
nosso amor e o nosso interesse pelas outras pessoas flúem directamente desse aspecto social da nossa 
natureza. 
 
3. Encontre as seguintes passagens bíblicas e diga qual semelhança entre Deus e o homem  aparece em 
cada uma delas: 
 
a) Génesis 2:1_______________________________________________________________________ 
 
b) Efésios 4:24______________________________________________________________________ 
 
c) CoIossenses 3:10__________________________________________________________________ 
 
d) Salmo 139:13-16__________________________________________________________________ 
 
e) Romanos 10:8-11__________________________________________________________________ 
 
f) Génesis 1:26-28___________________________________________________________________ 
  
g) 1 Pedro 1:15_____________________________________________________________________ 
 
     A Bíblia expõe uma narrativa razoável sobre a origem do homem. Ela esclarece a natureza humana 
e a potencialidade com a qual ele foi criado. Revela factos sobre a semelhança que há entre o homem e 
o seu Criador. Isto ajuda-nos a perceber quão especial é o homem e como ele é muito superior a todas 
as outras criaturas que há no mundo. A Bíblia também nos ensina que, juntamente com a sua posição 
superior, como um ser moral, o homem foi encarregado de algumas importantíssimas 
responsabilidades – responsabilidades essas que afectam o seu destino eterno, conforme veremos na 
nossa próxima lição. 
 

A NATUREZA DO HOMEM 
Objectivo 3. Combinar textos bíblicos com afirmações que precisam de ser completadas acerca dos 
aspectos materiais e imateriais do homem. 
 
     Torna-se mais fácil para solucionarmos os nossos problemas e compreendermos como e por qual 
razão nos comportamos desta ou daquela maneira, quando compreendemos melhor a natureza humana. 
É verdade que o homem é uma criatura complexa – é dotado de um corpo admirável, de uma mente 
fértil e da capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Estas são apenas algumas das 
muitas características do ser humano. Esta descrição revela-nos que ele tem um aspecto material ou 
físico, que é palpável ou pode ser visto, e um aspecto imaterial ou não-físico, que não pode ser visto, 
medido nem analisado em laboratório. Consideremos agora esses vários aspectos ou características da 
natureza humana. 
 
O Aspecto Material (Físico) 
 
     É bastante fácil para nós identificarmos o aspecto físico ou material do homem. É aquilo que vemos 
noutra pessoa. É aquilo que um médico examina e sobre o que um cirurgião opera. Esse corpo físico 
pode ser pesado, medido e analisado em laboratório. É o corpo humano. 
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     As Escrituras falam sobre o corpo humano com bastante frequência, incluindo o corpo na nossa 
redenção final (Romanos 8:23; 1 Coríntios 6:12-20). Qual é o valor que a Bíblia dá ao corpo humano? 
Apesar de sermos instruídos no sentido de que o aspecto não-fisico do homem é mais importante do 
que o seu lado físico (Mateus 10:28), não devemos pensar que os nossos corpos são desprezíveis ou 
intrinsecamente maus. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ensinou que embora os nossos corpos entrem 
em decomposição após a morte, eles serão miraculosamente ressuscitados quando o Senhor Jesus 
voltar: “... 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...” (Filipenses 3:20-21). 
     Ao escrever à igreja cristã em Corinto, Paulo afirmou que os corpos dos crentes são membros do 
corpo de Cristo. Os seus corpos, no dizer dele, são templos do Espírito Santo. Por essa razão, ele 
recomenda que os crentes honrem Deus através dos seus corpos (1 Coríntios 6:15,19-20). 
     O Senhor Jesus sempre honrou o máximo o corpo humano, pois Ele mesmo, sendo Deus, tomou a 
forma de um corpo físico. Lucas regista que Jesus crescia em “estatura” (Lucas 2:40), enquanto se ia 
tornando adulto. De facto, o escritor da epístola aos Hebreus declara que era necessário que o nosso 
Senhor tivesse um corpo físico, para que pudesse ser o nosso Sumo-Sacerdote, que simpatizasse 
connosco e que fosse o nosso Salvador, pela expiação que há no Seu sangue Hebreus 2:14-15, 17-18). 
 
4. COMBINAÇÃO. Combine as referências bíblicas, com as descrições apropriadas, (algumas 
descrições aceitam duas referências): 
 
_____ a) O corpo humano é uma admirável criação  1. Génesis 1:27, 31  
    de Deus, a qual Ele declarou ser muito boa.   2. Romanos 12:1 
_____ b) Porque Jesus teve corpo humano, Ele pode  3. 1 Coríntios 6:15, 19-20 
    ser o nosso Sumo-Sacerdote e nosso simpatizante. 4. Salmo 139:13-16 
_____c) O nosso corpo humano, em todas as suas  5. Hebreus 2:14-15, 17-18 
   partes, é usado como um padrão que representa 6. 1 Coríntios 6:14 
   o corpo de Cristo.         7. Filipenses 3:20-21  
_____ d) O corpo físico deve ser honrado como templo  8. Romanos 8:23 
    do Espírito Santo.      9. 1 Coríntios 12:12-27  
_____ e) Os nossos corpos humanos foram incluídos na  
    redenção, o que sucederá no futuro. 
_____ f) Os nossos corpos devem ser usados num serviço santo 
    e aceitável para Deus. 
_____ g) Os nossos corpos humanos serão ressuscitados e  
    transformados, para que sejam como o corpo glorioso do  
    Senhor Jesus. 
 
Os Aspectos Imateriais (Não-Físicos) 
 
     Se é fácil identificar o aspecto material, é muito difícil descrever as dimensões imateriais (não-
físicas) do ser humano. Por exemplo, a Bíblia refere-se à alma e ao espírito do homem, em                  
1 Tessalonicenses 5:23, juntamente com o corpo físico, constituindo assim a pessoa total. Entretanto, 
em Mateus 10:28, a alma parece representar todo o nosso aspecto imaterial. Somos seres constituídos 
por duas partes ou por três partes? A alma e o espírito são coisas diferentes, ou são uma mesma coisa? 
     Há muita polémica se a alma e o espírito são dois aspectos separados que compõem o ser humano 
total, ou se eles são apenas dois nomes para a mesma coisa. A Bíblia não nos oferece uma solução 
nítida. Não nos esqueçamos disto, enquanto examinamos, com maiores detalhes, os elementos não-
físicos do nosso ser. 
     Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que, quando Deus criou o homem, Ele soprou no homem 
apenas um aspecto: a alma viva. Porém, outros estudiosos da Bíblia crêem que há dois elementos na 
parte imaterial do ser humano. Um desses elementos, seria a alma, que seria o princípio da vida 
biológica, ou seja, aquilo que nos faz respirar, fazendo de nós criaturas vivas. E o outro elemento seria 
o espírito, que seria a base da nossa vida racional, ou seja, aquilo que está vinculado à razão e à 
compreensão. 
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5. RESPOSTA BREVE. Diga se cada uma delas nos dá a entender um único ou um duplo aspecto 
imaterial no homem: 
  
a) Génesis 2:7_______________________________________________________________________ 
  
b) Salmo 42:16______________________________________________________________________ 
  
c) l Coríntios 5:3____________________________________________________________________ 
 
d) Hebreus 4:12_____________________________________________________________________ 
  
e) 1 Tessalonicenses 5:23_____________________________________________________________ 
 
     Há vários elementos importantes na vida racional. Poderá reconhecer que os três primeiros também 
são aspectos da personalidade. São eles: 
 
1. O elemento intelectual – a capacidade de compreender, de raciocinar e de lembrar. 
2. O elemento emocional – a capacidade de sentir, de ser afectado por aquilo que a pessoa sabe ou  
    experimenta. 
3. A vontade – a capacidade de escolher, de resolver, e de agir. 
4. A consciência – o conhecimento do próprio eu, em relação a algum padrão conhecido de certo e  
    errado. 
 
     No nosso estudo sobre a natureza de Deus (primeira lição) pudemos aprender que fomos criados 
com os ingredientes básicos da personalidade: o intelecto, as emoções e a vontade. Estas qualidades 
capacitam-nos a comunicarmo-nos com Deus e com as outras pessoas de uma maneira responsável e 
significativa. Paralelamente ao nosso ser físico, esses elementos imateriais capacitam-nos a viver 
como seres totais, completos. Subjugamos o nosso meio ambiente, retirando do mesmo o que 
necessitamos para viver; aprendemos a trabalhar harmoniosamente com outras pessoas, em 
circunstâncias sociais. E, em cima de tudo, quando nos convertemos, procuramos agradar ao nosso 
Criador, o qual providenciou tudo quanto era necessário para termos uma existência útil no mundo e a 
própria salvação eterna. 
     A nossa vontade e a nossa consciência são elementos muito importantes do aspecto moral do nosso 
ser não-fisico ou imaterial, conforme veremos na próxima secção do nosso estudo. 
 
6. Baseado no que acabámos de ver, podemos saber com certeza que: 
a) o homem compõe-se de três elementos: o corpo, a alma e o espírito. 
b) a Bíblia ensina claramente que o homem é um ser composto de três elementos.  
c) o homem compõe-se de dois elementos: o corpo e a alma. 
d) a Bíblia ensina claramente que o homem é um ser composto de duas partes. 
e) as Escrituras referem-se ao corpo, à alma, ao espírito, ao sopro da vida, além de usar outros  termos,  
    para descrever a natureza humana; mas não revela claramente se o homem tem  uma dupla ou uma  
    tripla natureza. 
 
7. Os quatro elementos da vida racional do homem são: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Os Aspectos Morais 
Objectivo 4. Reconhecer afirmações verdadeiras acerca das funções da consciência e da vontade, 
quando se trata de fazermos escolhas morais. 
 
     As qualidades racionais do nosso ser imaterial, sobre as quais acabámos de estudar, preparam-nos 
para realizar acções correctas ou erradas. O nosso intelecto permite-nos compreender o que está 
envolvido nas questões do que é certo e do que é errado. As nossas emoções apelam para que nos 
inclinemos numa direcção ou noutra e a nossa vontade decide, finalmente, a questão. Porém sem o 
quarto elemento, que é a consciência, não pode haver qualquer acção moral. 
     A nossa consciência pode ser descrita como uma “voz interior”, que aplica a lei moral de Deus a 
nós, em relação a cursos específicos de acção, levando-nos a obedecer a essa lei. Para 
compreendermos mais claramente a natureza desse poder moral, consideraremos agora a consciência e 
a vontade no que elas estão vinculadas às nossas acções. 
 
A Consciência 
     Já vimos, de maneira breve, que a nossa consciência se ocupa com as nossas atitudes e acções. Essa 
é a faculdade que nos capacita a julgar de modo apropriado entre cursos de acção diferentes ou entre 
formação de atitudes que sejam agradáveis ou desagradáveis a Deus. Deus revelou-nos na Sua Palavra, 
um padrão aceitável de vida. O ensino e a aplicação prática da verdade divina, que recebemos, 
ajudam-nos a compreender como convém conduzirmo-nos. Portanto, aquilo que sabemos em relação à 
vontade de Deus, conforme nos é revelada na Sua Palavra, e aquilo que aprendemos, na aplicação 
dessa verdade às nossas vidas diárias, formam a base sobre a qual actua a nossa consciência. 
     A consciência serve-nos de monitor (avisando-nos ou instruindo-nos) acerca das atitudes que estão 
a tomar forma ou de actos que estamos prestes a realizar, se eles são certos ou errados. O apóstolo 
Paulo fornece-nos um exemplo, sobre isto ao escrever em Romanos 2:15: “Os quais mostram a obra da 
lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer 
acusando-os, quer defendendo-os”. 
     Para exemplificar, consideremos a hipótese de um negociante crente, de nome José, que se 
confronta com a seguinte decisão: “Deverei ir a um jantar onde farei um importante contacto      
comercial, embora ali haja algumas diversões ímpias? Deveria agir segundo as minhas convicções de 
que isto seria um erro, embora eu venha a perder uma transacção comercial, se não aceitar o convite?” 
     O padrão de José é a Palavra de Deus. Ele sabe o que Deus disse acerca de associações erradas     
(2 Coríntios 7:1 e 1 Coríntios 15:33). A sua consciência testifica sobre o facto que é um erro aceitar 
aquele convite, por ser contrário ao padrão divino. E também o faz relembrar da sua obrigação de se 
conduzir conforme Deus quer. A consciência de José, portanto, discrimina (nota a diferença) entre o 
que é certo e o que é errado, com base na Palavra de Deus. Porque José é crente, a sua consciência fala 
com ele, sob a influência do Espírito Santo. 
     Se José não quiser atender ao testemunho da sua própria consciência, seguindo as suas 
responsabilidades morais, então ele sentir-se-á envergonhado e lamentará, e também temerá as 
consequências dos seus actos. Se ele ceder diante da tentação, isto despertará nele um sentimento de 
fracasso – o fracasso de não estar a viver de acordo com o padrão de Deus. Os sentimentos associados 
a esse sentido de fracasso – a vergonha, a lamentação e o temor – não são elementos da consciência, 
mas são apenas emoções. A consciência, por conseguinte, actua como um juiz, em relação às nossas 
atitudes mentais e à nossa conduta externa. 
 
8. Para o crente que desobedecer à sua consciência, o resultado será três sentimentos  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Porque Deus nos criou dotados desse monitor ou “voz” interior, deveríamos compreender mais 
sobre aquilo que pode ser feito pela nossa consciência e quais são as suas limitações. Em primeiro 
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lugar, tal como o intelecto, a consciência desenvolve-se à medida que crescemos e amadurecemos. 
Quando chegamos a compreender a nossa responsabilidade, também começamos a compreender 
melhor as consequências dos nossos actos. Em segundo lugar, a Bíblia ensina-nos que a consciência 
pode ser contaminada, corrompida ou cauterizada:  
 
“Mas, nem em todos há conhecimento; porque alguns, até agora, comem, no seu costume para com o 
ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo; e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada” (1 Coríntios 8:7). 
 
“Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu 
entendimento e consciência estão contaminados” (Tito 1:15). 
 
“Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência”                  
(1 Timóteo 4:2). 
 
     Estas passagens bíblicas indicam que o crente que se descuida na sua vida cristã, que ignora a voz 
da própria consciência e que desiste da própria fé, pode tornar ineficaz a função da sua consciência, 
que lhe foi dada por Deus. Não obstante, a Bíblia nunca ensina que a consciência possa ser destruída, 
totalmente eliminada. 
     Em terceiro lugar, a consciência não é infalível (não é perfeita nem é destituída de erros). Por 
outras palavras, a consciência pode guiar erroneamente uma pessoa, se ela dispuser de padrões errados 
para seguir. O apóstolo Paulo, antes da sua grande crise na estrada de Damasco, estava muito 
consciencioso quanto à sua conduta errada. Ele pensava que estava a fazer a coisa certa. O seu espírito 
zeloso e o seu carácter sem falhas eram recomendáveis; mas os seus actos eram chocantes! Porque a 
sua razão tinha adoptado uma interpretação errónea do Antigo Testamento, a sua consciência 
testificava daquele com base nessa distorcida interpretação, e isto desviava-o para caminhos errados 
(Actos 9). 
     Logo, a nossa consciência julga as nossas acções e as nossas atitudes baseada: 
 
1. No conhecimento que temos da existência de Deus; 
2. Na vontade revelada de Deus; 
3. Na consciência moral que Ele nos deu; 
4. Naquilo que nos foi ensinado (o que tem alimentado a nossa consciência); 
5. Nos padrões sociais que aceitámos. 
 
     Sabemos que teremos de prestar contas a Deus. Os padrões sociais, porém, nem sempre são os 
mesmos, por causa do pecado e porque os homens rejeitaram o padrão determinado por Deus. Por 
conseguinte, o único padrão da consciência que é aceitável aos olhos de Deus tem por base a Sua 
Palavra, conforme a mesma é interpretada pelo Seu Santo Espírito. 
 
9. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) A consciência mostra-nos se estamos a viver responsavelmente, em relação a algum padrão  
               aceite. 
_____ b) Os crentes geralmente podem ser guiados pelos padrões sociais, quando se trata de  
               determinar o que é certo e o que é errado. 
_____ c) A consciência sempre se mostra coerente com o padrão sobre o qual ela está  alicerçada. 
 
_____ d) Se a consciência de alguém está baseada sobre o padrão da Palavra de Deus, então ela não  
               pode ser corrompida, contaminada e cauterizada. 
_____ e) A consciência de um crente é moldada principalmente pela sua própria  interpretação sobre as  
              acções certas e as acções erradas. 
_____ f) A consciência de uma pessoa pode corromper-se, ser contaminada ou cauterizada, se a sua  
               voz for sempre ignorada. 
_____ g) A consciência de uma pessoa pode ser destruída totalmente, se ela continuar a agir de modo  
               contrário àquilo que a sua consciência lhe diz. 
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A Vontade 
     A vontade é a nossa faculdade de escolher ou decidir entre possíveis cursos de acção. Em relação a 
qualquer acção possível, devemos saber sobre ela, antes de podermos exprimir qualquer sentimento 
acerca dela. E então, com base no nosso conhecimento e nos nossos sentimentos, poderemos escolher 
por um acto da vontade, um curso de acção em particular. Podemos preferir espontaneamente fazer 
qualquer coisa coerente com a nossa natureza. Podemos querer correr, mas não podemos querer viver 
debaixo de água, como um peixe, por exemplo. Correr é algo compatível com a natureza humana; 
viver debaixo de água não é. Conforme veremos na nossa próxima lição, o homem está limitado pelo 
pecado, de tal modo que não pode alterar o seu estado moral simplesmente porque se quer tornar justo. 
     Portanto, o que é que influencia a nossa vontade? A vontade está totalmente debaixo do controle do 
homem ou do controle de Deus? Qual processo está envolvido ao tomarmos as nossas decisões? 
Vamos examinar agora estas questões, à medida que estudamos mais plenamente a natureza humana. 
     Quando Deus criou o homem, deu-lhe a capacidade de escolher: entre o pecar ou o não pecar. Deus 
colocou-o no jardim do Éden e determinou sob quais condições o homem poderia continuar em 
comunhão com Deus: 
 
“E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: De toda a 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” (Génesis 2:16-17). 
 
     Como foi que Adão correspondeu a essa instrução ordenada pelo Senhor? O processo de tomada de 
decisão provavelmente seguiu o seguinte padrão: 
 
1. O intelecto de Adão aceitou o padrão de Deus. Ele compreendeu o que Deus lhe estava a dizer. 
2. As emoções de Adão concordaram com a rectidão das palavras de Deus. Como seu Criador e  
    Soberano Senhor, Deus tinha o direito de fundar esse padrão. 
3. A vontade de Adão preparou-se para decidir entre a aceitação ou a rejeição da tentação que lhe foi  
    apresentada pela serpente (Génesis 3:4-6). 
4. Nesses momentos cruciais, a consciência de Adão pesou as consequências de agir de modo  
    contrário ao padrão determinado por Deus. 
5. Adão acabou cedendo à tentação, por um acto da sua livre vontade. 
 
     Desta maneira, Adão desobedeceu deliberadamente à Palavra de Deus, e teve de sofrer 
consequências imediatas. A sua consciência condenou-o, levando-o a reconhecer que tinha fracassado, 
por não ter respeitado o mandamento do Senhor. Ele sentiu vergonha, lamentou-se e temeu, porque o 
seu acto de desobediência lhe tinha furtado a sua inocência (Génesis 3:7-10). Agora, a sua natureza 
estava corrompida. Adão caíra do estado de inocência para o estado de corrupção. Desde a sua queda 
para longe do favor divino, o homem acha-se limitado pela sua própria natureza pecaminosa. Ela não 
pode querer obedecer à vontade do Senhor sem o auxílio de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo: “Porque 
eu sei que, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; e, com efeito, o querer está em mim, 
mas não consigo realizar o bem” (Romanos 7:18). 
     Deus, porém, não se contentou em deixar o homem em corrupção. Antes, Ele oferece a Sua graça 
ao homem, mesmo na sua condição de perdição, apelando para que ele se arrependa dos seus pecados 
e aceite a salvação que lhe oferece (Tito 2:11). É nesse ponto que o Espírito Santo assume a iniciativa, 
influenciando a vontade do homem para se voltar de todo o coração para Deus (Filipenses 2:13). 
Aqueles que assim se voltam, recebem o direito de serem feitos filhos de Deus (João 1:12). 
     Apesar de Deus oferecer a Sua graça ao homem caído, capacitando-o a aceitar Cristo como seu 
Salvador, Ele nunca é forçado a fazê-lo. Por um acto da sua vontade, um homem pode aceitar a oferta 
e assim tornar-se um filho de Deus; ou então, pode rejeitar a oferta e assim permanecer sob 
condenação do juízo divino. A sua vontade tem a liberdade de decidir sobre a questão. Nesse processo 
estão envolvidas tanto a vontade de Deus, como a vontade do homem (Tito 2:11-12 e João 7:17). 
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10. COMBINAÇÃO. Combine passagens bíblicas com as afirmações: 
 
_____ a) A graça de Deus ensina-nos a dizer “não” à   1. João 7:17 
               impiedade e às paixões.      2. Filipenses 2:13 
_____ b) É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o agir. 3. Tito 2:11-12   
         4. Romanos 7:18 
_____ c) Se alguém escolher fazer a vontade de Deus,     
    descobrirá que esse ensino vem de Deus. 
_____ d) Tenho o desejo de fazer o bem, mas não sou capaz. 
 
11. Dentro do processo que nos leva à acção ou à tomada de decisões, vemos em operação todas as 
faculdades ou poderes racionais do homem. Complete as frases seguintes para  explicar o processo: 
  
a) O intelecto _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) As emoções ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) A consciência ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) A vontade _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Embora as nossas faculdades racionais estejam envolvidas, quando temos de tomar decisões de 
ordem moral, o Espírito Santo exerce uma influência positiva para o bem, enquanto estivermos com a 
mente fixa naquilo que o Espírito de Deus deseja (Romanos 8:5-9, 12-14). E Ele opera em nós para 
nos levar a desejar fazer a Sua vontade (Filipenses 2:13). Aprender a viver no Espírito e seguir as 
pisadas do Espírito representa uma crescente experiência na vida de cada um de nós, crentes, enquanto 
vamos avançando cada vez mais para a maturidade cristã (Gálatas 5:16-18, 25). 
 

A IMORTALIDADE DO HOMEM 
Objectivo 5. Explicar a ideia da imortalidade e o que acontece ao homem, depois da sua morte física. 
 
     O que acontece a uma pessoa, no momento da morte física? Há muitas coisas que não sabemos 
acerca da existência após a morte. Mas a Bíblia ensina-nos que há vida após a morte do corpo. 
     A morte física é aquilo que acontece quando o corpo deixa de funcionar biologicamente. O corpo 
físico entra em decadência e volta ao pó, de onde veio (Génesis 3:19). No entanto, a parte imaterial do 
homem, que a Bíblia chama de alma ou espírito, continua a existir. Numerosas passagens bíblicas 
confirmam isto, a saber: 
 
“E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que estarás comigo, hoje, no Paraíso” (Lucas 23:43). 
 
“... temos confiança, e desejamos, antes, deixar este corpo, para habitar com o Senhor” (2 Coríntios 5:8). 
 
“Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher; mas de ambos 
os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor” 
(Filipenses 1:22-23). 
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“Na verdade, na verdade vos digo que, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a 
vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida” (João 5:24). 
 
     A morte física do homem é parte da maldição que lhe foi imposta, quando Adão caiu em pecado: 
“ ... porquanto és pó, e em pó te tornarás” (Génesis 3:19). Apesar de que, no momento da morte física, o 
crente deixa de existir como um completo ser material/imaterial, ele conta com a bendita esperança da 
segunda vinda de Cristo, quando então receberá um corpo glorificado. Jesus pela Sua morte por causa 
dos nossos pecados e pela Sua ressurreição, garantiu que também teremos de ressuscitar dentre os 
mortos. Isto é explicado no texto de 1 Coríntios 15:42-49, que diz:  
 
“Assim, também, a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção; ressuscitará em 
incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com 
vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo 
espiritual. Assim está, também, escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente; o último 
Adão em espírito vivificante.... E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos, também, 
a imagem do celestial”. 
 
     Em contraste com isto, quando morre um pecador impenitente, a sua alma continua em estado de 
existência consciente, num lugar de intenso sofrimento chamado hades ou inferno. Recebemos um 
vislumbre em relação a esse lugar na história de Jesus acerca do rico e Lázaro (Lucas 16:19-24). No 
hades, o rico da parábola de Jesus podia pensar, lembrar, falar e sentir. Também conservou a sua auto-
consciência. 
     Assim, vemos que o homem foi criado por Deus como um ser imortal. Isto constitui uma bendita 
esperança para aqueles que aceitaram a obra expiatória de Cristo e que O servem e Lhe obedecem. 
Quando os crentes morrem, as suas almas vão imediatamente para a presença do Senhor. No momento 
da segunda vinda do Senhor, os seus corpos mortais serão ressuscitados e transformados, para que 
sejam corpos glorificados (1 Coríntios 15:50-57). Que dia glorioso será aquele! Porém, os incrédulos 
terão de enfrentar o julgamento eterno e os tormentos longe da presença do Senhor                         
(Apocalipse 20:7-10). 
 
12. RESPOSTA BREVE.  
 
a) O que acontece ao corpo da pessoa, quando ela morre? ____________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Que sucede à alma ou espírito, no momento da morte? ____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O que acontecerá com os crentes, no momento da segunda vinda de Cristo? ___________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Qual é o destino eterno daqueles que não querem aceitar Jesus Cristo? _______________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Explique esta afirmação: O homem é um ser imortal. _____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA.  
 
1. O ponto de vista bíblico da criação do homem é que ele 
a) era apenas um dentre os muitos seres vivos que Deus criou em certo tempo específico. 
b) foi uma criação singular de Deus, colocado em cima das outras criaturas e abençoado por Ele. 
c) evoluiu no decurso do tempo, desde uma parte inferior da criação até que gradualmente 
    assumiu controle sobre ela. 
 
2. Quando dizemos que o homem foi feito à semelhança de Deus, queremos dizer que ele é 
a) exactamente como Deus em todos os pormenores. 
b) agora uma cópia limitada de Deus, mas que, finalmente, se tornará exactamente como Ele, com um 
    poder e uma autoridade sem limites. 
c) semelhante na sua personalidade, na sua consciência moral e social e na capacidade de dominar. 
 
3. Os seres humanos compõem-se de 
a) aspectos materiais e imateriais. 
b) um corpo que se desgasta e entra em decomposição após a morte física e de uma alma que morre,  
    até reviver, quando do julgamento final. 
c) um corpo que é mau e de um aspecto imaterial, que é bom. 
 
4. O aspecto imaterial do homem, como princípio da vida biológica, é visto por alguns estudiosos     
como 
a) o corpo. 
b) a alma. 
c) o espírito. 
d) o sopro da vida. 
 
5. Alma, espírito, sopro da vida e consciência são termos usados na Bíblia em alusão 
a) ao ser material do homem. 
b) ao ser imaterial do homem. 
c) à personalidade do homem. 
d) ao corpo do homem. 
 
6. VERDADEIRO-FALSO. (em relação aos elementos do homem, como um ser racional): 
 
_____ a) O intelecto capacita o indivíduo a compreender e raciocinar.  
 
_____ b) As emoções capacitam a pessoa a sentir e a ser afectada por aquilo que ela sabe. 
 
_____ c) A consciência pesa as acções e as atitudes, com base em algum padrão de certo ou errado. 
 
_____  d) A vontade é a faculdade que capacita a pessoa a escolher e a agir segundo essa escolha. 
 
7. Quando uma questão qualquer é claramente compreendida, primeiramente 
a) a vontade imediatamente resolve a questão. 
b) o intelecto frisa os pontos bons e os pontos maus em comparação com algum padrão de valores. 
c) as emoções apelam para a pessoa agir de uma maneira ou de outra. 
d) a consciência produz o sentimento de culpa e de lamentação. 
 
8. Durante o processo de tomada de decisão, a pessoa deve, antes de tudo 
a) ter a compreensão dos factos envolvidos na matéria em questão. 
b) resolver o que fará, com base nos padrões da sociedade em que vive. 
c) considerar os seus sentimentos e as consequências da sua decisão. 
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9. A consciência é aquele elemento que 
a) apela para que se tome uma decisão, com base nos desejos do indivíduo. 
b) pesa os cursos de acção, em confronto com os padrões de conduta do próprio indivíduo. 
c) toma a decisão de agir. 
d) escolhe um curso de acção. 
 
10. A vontade do homem funciona de acordo com a vontade de Deus por causa 
a) do desejo de fazer o que é certo. 
b) da consciência do homem, que lhe revela a vontade de Deus. 
c) da graça de Deus, que oferece a salvação e a capacidade do homem obedecer a Deus. 
d) do temor de ser julgado e condenado por Deus. 
 
11. Quais destas afirmações são verdadeiras, em relação à imortalidade do homem? 
a) O corpo e a alma do homem são imortais na sua actual condição. 
b) O corpo físico do homem terá de morrer e decompor-se, mas a sua alma viverá para sempre, num 
    estado de paz perfeita. 
c) O corpo físico do homem morrerá; a alma/espírito do crente irá imediatamente até à presença do 
    Senhor e, no momento da segunda vinda de Cristo, o crente receberá um corpo glorificado; mas o 
    incrédulo experimentará tormentos eternos, no hades ou inferno. 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
1. a) Deus criou o homem à Sua própria imagem. 
    b) Deus criou o homem, macho e fêmea, à Sua semelhança. 
    c) Deus criou a humanidade. 
    d) Deus criou o homem à imagem de Deus. 
    e) Deus criou o homem na terra. 
    f) O Senhor foi quem nos fez. 
    g) Os homens foram feitos à imagem de Deus. 
 
7. O intelecto, a vontade, as emoções e a consciência. 
 
2. a) F  d) V 
    b) V  e) V 
    c) V  f) F 
 
8. vergonha, lamentações e temor 
 
3. a) Natureza social 
    b) Semelhança moral 
    c) Natureza racional 
    d) Auto-consciência 
    e) Personalidade 
    f) Capacidade de governar 
    g) Semelhança moral 
 
9. a) V    
    b) F     
    c) V 
    d) F 
    e) F; (é formada pela Palavra de Deus, conforme é interpretada pelo Espírito Santo). 
    f) V   
    g) F 
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4. a) 1. Génesis 1:27,31; e  4.  Salmo 139:13-16  
    b) 5. Hebreus 2:14-15, 17:18 
    c) 9. 1 Coríntios 12:12-27 
    d) 3. 1 Coríntios 6:15,19-20 
    e) 8. Romanos 8:23; e 6. 1 Coríntios 6:14 
    f) 2. Romanos 12:1 
    g) 7. Filipenses 3:20-21 
 
10. a) 3. Tito 2:11-12 
      b) 2. Filipenses 2:13 
      c) 1. João 7:17 
      d) 4. Romanos 7:18 
 
5. A nossa versão portuguesa oferece-nos as seguintes expressões a O sopro de vida (um aspecto). 
    b) A alma (um aspecto) 
    c) Espírito (um aspecto) 
    d) Alma e espírito (dois aspectos) 
    e) Alma e espírito (dois aspectos) 
 
11. A sua resposta deveria ser semelhante a esta: 
      a) compreende o que está envolvido ou o que precisa de ser decidido. 
      b) apelam para que seja tomado um curso de acção ou outro qualquer. 
      c) pesa os cursos de acção propostos, comparando-os com os padrões morais da pessoa. 
      d) resolve a questão. 
 
6. e) As Escrituras referem-se ao corpo, à alma, ao espírito.... 
 
12. A sua resposta deveria ser semelhante a esta: 
      a) Entra em decomposição e volta ao pó. 
      b) O crente passa para a presença imediata do Senhor no paraíso. O incrédulo vai sofrer no hades  
          (inferno). 
      c) Os seus corpos mortais serão ressuscitados e transformados em corpos imortais e glorificados.     
      d) Juízo e tormento eternos longe de Deus. 
      e) O homem foi criado como um ser material/imaterial cuja alma/espírito não morre. Existirá       
          para sempre, na presença de Deus ou no inferno, em punição eterna. 
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LIÇÃO 7 
Pecado e Salvação: Problema e Solução 

 
     “Roberto, os trabalhadores, que estão a construir a casa ao lado, estão a misturar cimento. Portanto, 
não te chegues perto deles, porque estás a usar a camisa nova”. 
     A minha esposa gosta de contar esta história sobre como o irmão, quando era pequeno, ficava 
chateado com as advertências da mãe. O que aconteceu foi que, desafiadoramente, ele marchou até ao 
local da construção. Quando ele estava a chegar, uma borboleta pousou na mistura de cimento, e ficou 
presa. O Roberto imediatamente estendeu a mão, para libertar a criatura que se debatia. Mas foi então 
que ele perdeu o equilíbrio e caiu no cimento! O cimento escorria-lhe do cabelo e sujava toda a cara. A 
camisa nova estava completamente estragada! O ousado desafio do Roberto tinha-se transformado 
numa agonia de medo. Como é que ele agora poderia enfrentar a mãe? Quais seriam as consequências 
da sua desobediência? 
     A raça humana encontra-se numa situação parecida com esta. Esta gloriosa criação de Deus foi o 
assunto da sexta lição. Vimos que o homem foi manchado e corrompido pelo pecado. Nesta sétima 
lição, aprenderemos o que a Bíblia diz sobre a origem e as consequências do pecado. Mas, graças a 
Deus, não precisamos de desesperar, pois também aprenderemos qual a solução dada por Cristo. 
Peçamos que o Espírito Santo nos ajude, enquanto estudamos estes importantes tópicos. 
 
Sumário da lição 
A REALIDADE DO PECADO 
     Vista nas Provas Bíblicas 
     Vista na Necessidade de Governo 
A ORIGEM DO PECADO 
     No Universo 
     Na Raça Humana 
A NATUREZA DO PECADO 
AS CONSEQUÊNCIAS DO PECADO 
     Relacionamento Interrompido com Deus 
     Uma Natureza Pecaminosa 
     A Sujeição Física 
     Um Meio Ambiente Hostil 
     Separação e Punição Eterna 
A RESTAURAÇÃO DO PECADOR 
     A Restauração Espiritual 
     A Restauração Física 
 
Objectivos da lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Dar exemplos que ofereçam provas sobre a realidade do pecado. 
2. Dizer o que se pode saber através das Escrituras, sobre a origem do pecado. 
3. Descrever a natureza e as consequências do pecado. 
4. Enunciar passos que levam à restauração do pecador perante Deus. 

 
Actividades de aprendizagem 
1. Como pano de fundo desta lição, leia os capítulos 2 e 3 de Génesis, e os capítulos 5 e 6 de     
    Romanos, que dizem respeito ao problema do pecado. Leia também Isaías 53 pelos  
    discernimentos aí apresentados sobre a solução dada por Deus ao problema do pecado. Depois, faça    
    o desenvolvimento da lição, como de costume. 
2. Depois de ter feito o auto-teste, reveja as lições 5 a 7. Então, responda às perguntas do Segundo  
    Relatório da Unidade do Aluno. 
 
Palavras-Chave 
anulação   mazelas 
expiado   restauração   
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A REALIDADE DO PECADO 
Objectivo 1. Dar uma definição e duas provas da realidade do  pecado. 
 
     O pecado pode ser definido como a desobediência e como o fracasso, por não se conformar às leis 
dadas por Deus, para orientar as Suas criaturas racionais. Visto que a lei de Deus é uma expressão da 
Sua natureza moral, o homem deve moldar-se a essa lei, para agradar à santa natureza divina. A Bíblia 
revela-nos claramente a realidade do pecado, bem como a sua origem, natureza, consequências e cura. 
Todos esses aspectos do pecado serão abordados à medida que formos avançando nesta lição. 
     Conforme vimos na lição passada, o homem é uma criatura racional. Assim, ele sabe que é culpado 
de pecado se: 
 
1. fizer aquilo que não deve fazer;  
2. não fizer aquilo que deve fazer;  
3. for aquilo que não deve ser;  
4. não for aquilo que deve ser.  
 
     Há muitas provas sobre a realidade do pecado. A primeira delas encontra-se na Bíblia. 
 
Vista nas Provas Bíblicas 
 
     O pecado é um dos principais temas ensinados na Bíblia. O terceiro capítulo do livro de Génesis 
regista a primeira vez em que o homem pecou. O quarto capítulo desse livro continua a narrativa, a 
dizer-nos como o problema continuou a afectar os filhos dos nossos primeiros progenitores. Nessa 
altura dos acontecimentos, Deus fez um comovente apelo a Caim: “... o pecado jaz à porta; e para ti 
será o seu desejo, e sobre ele dominarás” (Génesis 4:7). Caim, porém, sucumbiu diante dos seus 
sentimentos de inveja, ódio e rebelião e, por causa disto, matou o próprio irmão. 
 
1. Em três palavras, qual foi a natureza do pecado de Adão e Eva, como também do pecado de Caim? 
(Génesis 3:11; 4:7) 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
     Por muitas e muitas vezes, encontramos o problema do pecado, quando lemos as Escrituras 
Sagradas. Deus deu a Lei escrita para guiar o Seu povo no começo da experiência dos israelitas 
(Êxodo 20:1-17). Ele também instruiu Moisés em todos os preceitos destinados ao Seu povo, e disse 
claramente como o pecado poderia ser expiado, orientando o povo de Israel a oferecer os sacrifícios 
apropriados pelos pecados por ele cometidos (Levítico 4 – 7). Ele chegou até mesmo a determinar um 
dia em cada ano em que a nação inteira de Israel deveria cuidar do problema do pecado (Levítico 16). 
Os primeiros cinco livros do Antigo Testamento são chamados os livros da Lei, porque contêm todos 
os mandamentos de Deus para o Seu povo, sobre como deveriam viver santamente, além de conterem 
as Suas instruções para receber do perdão pelos pecados. 
     Os livros históricos de Josué até Ester, registam o trágico fracasso do povo de Israel, por não ter 
obedecido aos mandamentos do Senhor. Esses livros mostram o desvio, a desobediência, a obstinação 
e a rebeldia de Israel contra Deus e contra as Suas leis. 
 
2. Compare os textos de Juízes 2:6-7 e Juízes 2:10-19. Após a morte de Josué, que mudança houve 
entre o povo de Israel? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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3. Juízes 3:7, 9, 12, 15; 4:1; 6:1. Qual é o tema que se repete nestes versículos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O salmista exprimiu tristeza por causa do seu pecado: “Tem misericórdia de mim, ó Deus... apaga as 
minhas transgressões.... Lava-me, completamente, da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado.... 
Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe” (Salmo 51:1-2, 5). Os profetas 
clamaram contra o pecado que levou à queda de Israel (Ezequiel 23; Jeremias 5; Daniel 9:1-23). 
     O Novo Testamento relata a traição de Judas Iscariotes (Mateus 26:14-16). Retrata os sofrimentos 
do nosso Salvador, o qual tomou sobre Si mesmo o pecado do mundo (Lucas 22:39-44;                  
João 19:1-3,18). Ali é descrito o plano indigno de Ananias e Safira (Actos 5:1-11). E também uma das 
mais vívidas provas da realidade do pecado acha-se registada em Romanos 1:28-32. Aqui, o caminho 
do pecado é assim descrito: 
 
“E, como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um 
sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém; estando cheios de toda iniquidade, 
prostituição, malícia, avareza, maldade; cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade; 
sendo murmuradores, detractores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, 
inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição 
natural, irreconciliáveis, sem misericórdia; os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de 
morte os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem”. 
 
4. Defina o pecado conforme é descrito em 1 João 5:17 e na nossa discussão: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Vista na Necessidade de Governo 
 
     Não só a Bíblia nos apresenta muitos exemplos acerca da realidade do pecado, como também dá 
provas, através da inevitável necessidade da sociedade ser governada. Lemos em Juízes 21:25: 
“Naqueles dias não havia rei em Israel; porém, cada um fazia o que parecia recto aos seus olhos”. Até 
aquele tempo, Deus tinha usado juízes para dirigir os israelitas, de acordo com as Suas orientações. 
Porém no oitavo capitulo de 1 Samuel descobrimos que os israelitas pediram a Samuel que nomeasse 
para eles um rei. Os israelitas queriam ter o mesmo tipo de governo que tinham todas as nações à sua 
volta (v.5). Visto que o povo de Deus não estava disposto a obedecer-Lhe, eles precisavam de 
governantes humanos. 
     Algumas vezes, as pessoas sonham com um meio ambiente a que chamam de “utopia”, isto é, um 
lugar ou estado ideal, onde imperam a justiça perfeita e a harmonia social. Neste estado utópico, cada 
um se ocupa com os seus próprios negócios, contribui alegremente para o bem-estar dos outros e 
desfruta ao máximo das coisas boas da vida. No entanto, neste mundo é impossível uma sociedade tipo 
utopia. Os seres humanos são egoístas e rebeldes por natureza. O pecado é uma grande realidade da 
vida, que temos de enfrentar diariamente; ninguém escapa aos seus efeitos. As trágicas consequências 
do pecado são noticiadas pelos jornais, pela rádio, pela televisão, em revistas, etc., indicando 
claramente a necessidade da nossa sociedade ser controlada pelo governo humano.  
     O pecado é uma realidade. Não resulta da superstição nem da falta de educação. Resulta da 
natureza dos homens e das mulheres, que vivem de modo contrário às leis de Deus e de acordo com os 
seus próprios maus desejos. 
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5. Escreva duas provas da realidade do pecado e dê um exemplo que ilustre cada uma delas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
A ORIGEM DO PECADO 
 
     Durante muitos séculos, os filósofos têm debatido se o pecado é eterno e se sempre existiu 
paralelamente ao bem. Alguns deles concluíram que o conflito entre o que é certo e o que é errado 
sempre existiu e que isto continuará por toda a eternidade. Teria havido um tempo quando só existia o 
bem? Nesse caso, quando foi que o pecado fez a sua aparição? Para encontrarmos respostas para essas 
perguntas, voltamo-nos agora para um estudo sobre a origem do pecado no universo e na raça humana. 
 
No Universo 
Objectivo 2. Escolher afirmações que descrevam correctamente a origem do pecado. 
 
     Na quinta lição, discutimos sobre o pecado dos anjos que provocou a sua queda, como também o 
que as Escrituras dizem em relação à origem do pecado no universo. Revejamos de modo sucinto 
esses factos, para vermos como eles estão relacionados com a propagação do pecado à raça humana. 
Em primeiro lugar, leiamos novamente, na quinta lição, a secção intitulada “O Carácter Moral dos 
Anjos”. Eis um resumo daquela secção: 
 
1. Os anjos foram criados como uma companhia de seres pessoais santos e perfeitos, cuja vontade  
    se inclinava para obedecer ao Criador. 
2. Aparentemente, os anjos tinham a capacidade de escolher e de compreender as consequências da  
    desobediência. 
3. Um dos anjos, Satanás, ocupava uma posição exaltada (Ezequiel 28:12; 2 Coríntios 4:4;            
     Efésios 2:2). 
4. Evidentemente, Satanás foi o líder da rebelião contra o Senhor Deus, desde o começo (João 8:44;  
    1 João 3:8). 
5. Com base em referências a reis terrenos, que parecem representar Satanás, deduzimos que o seu  
    pecado começou com a ambição e a soberba (orgulho). (Comparar Ezequiel 28:11-19 e                  
    Isaías 14:13-14 com 1 Timóteo 3:6). 
 
     As passagens bíblicas referidas ajudam-nos a compreender que Satanás estava descontente com a 
sua posição, sob o poder de Deus. Interessava-se mais pela sua própria ambição do que em servir o 
Senhor. Ficou tão cego, ante a sua própria beleza, que parece ter pensado que poderia ultrapassar o 
Criador. Mostrava-se egoísta, descontente e cobiçoso, desejando não só aquilo que o seu Criador lhe 
concedera, mas também aquilo que o Senhor reservava para Si mesmo. Os sintomas do pecado, que 
vemos em Satanás, aparentemente foram as causas básicas do pecado, entre todos os anjos que caíram. 
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     Tudo isso se reveste de grande importância para nós, porque quando Satanás e os seus anjos se 
rebelaram contra Deus, o pecado tornou-se um princípio da vida existente no universo. O pecado deles 
representava oposição ao governo do nosso amoroso Pai celestial. O propósito de Satanás, dali por 
diante, foi o de frustrar o plano de Deus em cada área do universo. Ele encabeça um sistema mundial 
que faz oposição a Deus e ao Seu governo. 
 
6. VERDADEIRO-FALSO. (em relação à origem do pecado no universo): 
  
_____ a) Deus fez entrar o pecado no universo, como uma maneira de testar a lealdade das Suas  
               criaturas a Ele. 
_____ b) O pecado é um princípio eterno cujo desígnio é contrabalançar o princípio do bem. 
  
_____ c) O pecado começou quando seres criados responsáveis resolveram desobedecer ao seu  
               Criador, seguindo o seu próprio caminho. 
_____ d) O pecado teve origem no universo quando Satanás desejou ocupar uma posição mais  
               elevada, impulsionado pela sua ambição e orgulho. 
_____ e) A capacidade de escolher era uma necessidade tanto para os anjos como para os homens,  
               porque Deus não força ninguém a adorá-Lo. 
 
Na Raça Humana 
 
     Conforme já vimos, Deus criou o homem sem qualquer natureza pecaminosa, deixou-o num meio 
ambiente ideal, e providenciou tudo para a satisfação de todas as suas necessidades. Deus deu a Adão 
uma mente poderosa e desafios abundantes para neles ocupar o seu tempo e energias. Também deu a 
Adão uma ajudante apropriada, para lhe servir de companheira. Em seguida, o Criador definiu 
algumas regras simples para serem observadas, advertindo Adão e Eva sobre as consequências da 
desobediência. Então entrou em íntima comunhão com aquele primeiro casal. 
     O aviso dado por Deus a Adão e Eva era um teste simples. No meio de provisões e privilégios 
abundantes, foi-lhes negada uma única coisa: o fruto de uma certa árvore. Este teste tinha como 
propósito mostrar a obediência ou desobediência deles à vontade do Senhor. Adão e Eva não foram 
criados como autómatos para viverem para a glória de Deus sem qualquer escolha. A vontade deles 
inclinava-se para Deus; mas, porque eles tinham o poder de aceitar ou de rejeitar essa inclinação, 
poderiam exercer a sua livre vontade e fazer uma escolha deliberada. Esta capacidade é uma condição 
necessária para um teste dessa natureza. 
     Satanás não teve nenhum tentador quando se rebelou contra Deus, mas os primeiros seres humanos 
tiveram. Pouco depois de Adão e Eva terem sido postos no jardim do Éden, Satanás aproximou-se de 
Eva, dando a compreender que Deus estava a negar, a ela e a Adão, alguma coisa que era boa e 
benéfica. É de admirar que Eva não tenha feito qualquer objecção à séria acusação de Satanás contra 
Deus. De facto, quando Satanás virtualmente declarou que Deus era mentiroso, ao afirmar:                 
“... Certamente, não morrereis” (Génesis 3:4), Eva nem protestou nem procurou suavizar a falsa 
afirmação satânica contra o santo carácter de Deus. Antes, ela apenas pensou nos benefícios que ela 
mesma poderia ganhar, se seguisse a palavra do tentador. Essa palavra apelou para os seus sentidos, 
para os seus apetites, numa ambição que acabara de ser despertada. 
     Dessa maneira, por um acto da sua vontade e por causa do engodo de Satanás, Eva resolveu fazer o 
que queria, em vez de fazer o que Deus queria. O texto de Génesis 3:1-5 mostra-nos que ela queria:  
 
1. ter aquilo que Deus tinha proibido;  
2. saber o que Deus não tinha revelado;  
3. ser aquilo que Deus não tencionara que ela fosse. 
 
     Dessa maneira, Eva preferiu o próprio “eu” e não Deus e é nisto que consiste o pecado. Olhando 
para o fruto, ela raciocinou que, visto ser o mesmo bom para comer, não seria errado comê-lo. Ela 
também pensou que, porque o fruto daquela árvore era agradável e lhe traria conhecimento, comê-lo 
não seria errado. Porém, ela esqueceu-se do facto mais importante: DEUS TINHA PROIBIDO QUE 
SE COMESSE AQUELE FRUTO! Vendo só o que queriam ver, ela e Adão comeram o fruto, em 
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franca desobediência à Palavra de Deus. Não perguntaram se aquele acto glorificaria Deus, embora 
tivessem inteligência suficiente para compreender as consequências. Por que motivo não consideraram 
com mais cuidado o que estavam a fazer? 
     Foi assim que os nossos primeiros antepassados preferiram ignorar deliberadamente o aviso divino. 
Embora tivessem sido tentados, ninguém os tinha forçado a agir contra as instruções do Senhor. Esse 
acto de desobediência foi o que produziu o pecado na raça humana (Romanos 5:12) e a atitude que 
levou a esse pecado, continua a actuar nos homens. Foi desse modo que o pecado entrou no mundo, 
envolvendo a humanidade com a sua má influência, destruindo o feliz relacionamento do homem com 
Deus. O pecado prossegue nos seus maus efeitos sobre cada descendente de Adão. Cada pessoa herda 
de Adão uma natureza pecaminosa que, se não for corrigida, levará finalmente à morte e à condenação 
espiritual. 
 
7. RESPOSTA BREVE. Génesis 3:22-23; Romanos 5:12. 
 
a) Qual foi o resultado do pecado de Adão em relação à sua própria vida? _______________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Qual foi o resultado desse pecado para todos os descendentes de Adão? ______________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
8. Explique por que foi justo o castigo imposto por Deus a Adão e Eva e, por consequência, a toda 
raça humana. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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A NATUREZA DO PECADO 
Objectivo 3. Identificar aspectos do pecado. 
 
     Não seria bom para nós se o pecado fosse alguma substância física que pudesse ser isolada? 
Poderíamos então convidar pesquisadores para descobrirem alguma droga ou soro, para destruir tal 
substância. Então equipas de especialistas poderiam ir de uma comunidade para outra, aplicando 
injecções que pusessem fim ao poder e às consequências do pecado. Não demoraria muito para que a 
sociedade humana fosse totalmente transformada e as pessoas começassem a viver, realmente, para a 
glória de Deus. Porém sabemos que o pecado não é nenhum micróbio ou vírus. Qual é, pois, a real 
natureza do pecado? 
     Já vimos uma breve definição do pecado na primeira secção desta lição: é a desobediência e o não 
moldar-se à Palavra de Deus. Envolve tudo quanto as pessoas fazem de errado. Inclui fazer aquilo que 
não deveríamos fazer e não fazer aquilo que devemos fazer. 
     O idioma hebraico em que foi escrito o Antigo Testamento e o dialecto grego em que foi escrito o 
Novo Testamento empregam palavras expressivas para descrever o acto de pecar contra Deus. Os 
estudiosos da Bíblia que estudaram a formação das palavras, explicam quais ideias estão envolvidas. O 
estudo das palavras que eles fizeram permite-nos compreender melhor a palavra pecado. Cada um dos 
termos usados expressa de maneira diferente alguma atitude ou acção que provoca a desaprovação do 
Senhor. Consideremos alguns desses termos. (Os termos usados nas modernas traduções da Bíblia 
podem não ser exactamente os mesmos que aqueles que damos aqui e que são derivados de expressões 
hebraicas ou gregas). 
 
1. Transgressão (Romanos 5:14-17) 
     Transgredir ou trespassar significa “invadir a propriedade ou os direitos de outra pessoa”. Quando 
vemos um cartaz que diz: “Proibida a Entrada”, sabemos que o seu significado é que alguém não 
deseja que a sua propriedade seja invadida. Para impedir isto, as propriedades são cercadas, ou 
marcados claramente os seus limites. Às vezes, inclui-se no aviso, a pena para quem transgredir. De 
igual modo, Deus fundou certos limites morais para o homem, aos quais chamamos de leis. Quando 
uma pessoa transgride, ultrapassa essas linhas, ela está a pecar – a ignorar a lei de Deus. O pecado 
consiste na transgressão da lei (1 João 3:4). 
      
2. Errar o objectivo (Êxodo 20:20) 
     Quando uma pessoa peca, ela deixa de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Nesse sentido, 
pois, o pecado é o mesmo que errar o objectivo. A pessoa erra quanto àquilo que Deus planeou para 
ela. Errar o objectivo faz parte do vocabulário dos arqueiros, quando alguém deixa de acertar no 
centro de um objectivo. 
      
3. Egoísmo (Salmo 119:36; Filipenses 2:3) 
     O primeiro acto de desobediência foi causado pelo egoísmo, pois o homem desejou aquilo que 
sentiu que Deus lhe tinha negado. Isto apelou para a sua vaidade ou orgulho. 
      
4. Rebeldia (Êxodo 23:21; 1 Samuel 24:11) 
     Rebelar-se é “desobedecer ou agir contra a autoridade de alguém”. É “desviar-se da lei de Deus”. 
Isaías ilustra isto quando escreve: “Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se 
desviava pelo seu caminho...” (Isaías 53:6). É precisamente isto que os homens fazem a todo o 
momento. Cada um quer “fazer o que lhe agrada” – seguindo os seus próprios desejos. A mesma coisa 
acontece em todas as comunidades e nações. As pessoas não querem seguir o caminho que Deus 
determinou para elas. 
      
5. Imundície (Tiago 1:27) 
     Quando uma pessoa peca intencionalmente, tem a consciência de estar a fazer o que é errado, pois a 
sua consciência condena-a. O sentimento de culpa, despertado pelo pecado, faz o indivíduo notar a sua 
própria imundície. O indivíduo sente-se sujo. Eis a razão pela qual as Escrituras falam sobre a 
necessidade de purificação – por causa da poluição do pecado (Salmo 51:2, 7; 1 João 1:7). 
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     Fazendo um breve resumo, o pecado consiste na desobediência a Deus, por parte das Suas criaturas 
inteligentes. Qualquer coisa cujo objectivo não seja a glória de Deus é pecado (Romanos 3:23). 
qualquer coisa existente no homem que não expresse o santo carácter de Deus, ou seja contrário a este, 
é pecado. 
 
9. COMBINAÇÃO. Combine os termos que representam algum aspecto do pecado com a melhor 
definição de cada um desses aspectos: 
 
_____ a) Querer seguir o próprio caminho, em vez de      1. Transgressão 
    se submeter ao caminho de Deus.       2. Errar o objectivo 
_____ b) Resulta na necessidade de purificação.       3. Egoísmo 
               4. Rebelião 
_____ c) Deixar de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida.     5. Imundície 
  
_____ d) Ultrapassar linhas ou limites proibidos fundados por Deus.      
  
_____ e) Agir contra a autoridade de Deus, desviando-se da lei do  
    Senhor. 
 

AS CONSEQÜÊNCIAS DO PECADO 
Objectivo 4. Reconhecer as verdadeiras afirmações que descrevem as consequências do pecado. 
 
     O terceiro capítulo de Génesis narra as trágicas consequências do primeiro pecado. Da mesma 
maneira que Deus tinha dito: “Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás...”, também 
avisou: “... porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás” (Génesis 2:17). Não 
considerando o aviso do Senhor e tendo tomado o que era proibido, o homem nada mais poderia 
esperar do que as prometidas consequências. Examinemos, de modo breve, as principais 
consequências do pecado original do homem. 
 
Relacionamento Interrompido com Deus 
 
     O conhecimento e a consciência de que tinham desobedecido deliberadamente a Deus trouxeram, 
para os nossos primeiros pais, o imediato sentimento de culpa. A inocência acabara e eles sentiam-se 
condenados pela sua consciência. Perceberam a sua nudez diante um do outro e diante de Deus e, 
cheios de vergonha, tentaram esconder-se d’Ele. Quando Deus os confrontou com o que tinham feito, 
cada um tentou lançar a culpa sobre o outro. Adão queixou-se de Eva, e Eva queixou-se da serpente 
(Génesis 3:12-13). E, com esta trágica confissão, a linda e pessoal relação com Deus chegou ao fim. 
Eles experimentaram assim a morte espiritual (Génesis 2:17) e foram expulsos do perfeito jardim do 
Éden, para levarem, dali por diante, uma vida muito diferente daquela que até então tinham conhecido. 
 
Uma Natureza Pecaminosa 
 
     O pecado de Adão e Eva corrompeu não só os seus próprios corações, mas também de todos os 
seus descendentes. A Bíblia declara que aquele pecado de Adão e Eva foi o princípio corruptor que foi 
herdado por cada um dos seus descendentes, atingindo, portanto, cada ser humano (Romanos 5:12). O 
mundo inteiro, pois, ficou debaixo do domínio do pecado (Gálatas 3:22). E, juntamente com essa 
servidão ao pecado, tornámo-nos “... filhos da ira...” (Efésios 2:3). Esta natureza pecaminosa torna 
impossível que as pessoas agradem a Deus. Cada indivíduo age maldosamente por causa da sua 
natureza corrompida, por causa daquilo que ele é. 
     A Bíblia afirma que já nascemos com essa natureza corrompida (Salmo 51:5). Gostamos de 
imaginar que as crianças são perfeitas, destituídas de natureza pecaminosa. Mas, quando vemos irmãos 
e irmãs a lutarem uns com os outros, então compreendemos que o egoísmo faz parte da natureza 
humana. A tendência das crianças para a desobediência também deriva dessa natureza pecaminosa. 
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10. COMBINAÇÃO. Combine os textos bíblicos com aquela parte do homem que foi corrompida pelo 
pecado: 
 
_____ a) 1 Timóteo 4:2; Tito 1:15    1. Intelecto 
        2. Emoções ou sentimentos 
_____ b) Romanos 1:28; 1 Coríntios 2:14;   3. Vontade  
    2 Coríntios 4:4; Efésios 4:18    4. Consciência 
_____ c) Efésios 2:1, 5; CoIossenses 2:13, 18   5. Espírito (quando está morto) 
  
_____ d) Jeremias 17:9-10; Efésios 4:19    
  
_____ e) Romanos 1:28; 7:18-20          
 
     Estes textos mostram-nos que cada parte do ser humano foi corrompida pelo pecado. E nesse 
estado, o homem nada pode fazer que agrade a Deus. Isto não significa que uma pessoa sem Deus não 
pode fazer ou apreciar actos de bondade e gentileza com o próximo. Mas significa que enquanto o 
indivíduo não é espiritualmente revivificado, nada pode fazer que seja digno da aprovação do Senhor. 
A semelhança de Deus, que há no homem, foi desfigurada. 
     Não só sofremos as consequências do pecado de Adão e por causa dos efeitos da natureza 
pecaminosa que recebemos da parte dele, mas também sofremos as consequências dos nossos próprios 
pecados. Se eu for preguiçoso e não quiser trabalhar, então terei de sofrer as consequências disto 
(como também a minha família!). 
     Com frequência temos de sofrer, não só como resultado dos nossos próprios pecados, mas também 
as consequências dos pecados de outras pessoas. Os cidadãos de um país cujos governantes sejam 
corruptos não podem gozar das vantagens que um bom governo lhes ofereceria. Os filhos de um pai 
alcoólico podem sofrer os maus-tratos resultantes de uma mente intoxicada pela bebida. Muitas 
pessoas morrem em acidentes de trânsito por causa de condutores bêbados. A sociedade em geral sofre 
por causa dos abusos causados pelos criminosos e então é obrigada a pagar pelos custos da 
manutenção desses criminosos nas prisões. 
     Na sexta lição, vimos que o lado bom do homem pode ser admirado. Mas agora estamos a 
considerar o lado trágico do homem. O homem, sem Deus, fica pervertido. À medida em que se 
aproximarem os últimos dias, poderemos esperar ver as mais terríveis condições na sociedade humana, 
por toda a parte. Sob a inspiração profética, o apóstolo Paulo escreveu estas palavras: 
 
“Sabe, porém, isto; que nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos; porque haverá homens 
amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, 
ingratos, profanos, sem afecto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor 
para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, 
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te” (2 Timóteo 3:1-5). 
 
11. Qual das afirmações melhor explica as consequências do pecado? 
a) Sofremos hoje não só por causa do pecado de Adão e da natureza pecaminosa que herdámos, mas   
    também em consequência dos pecados de outras pessoas. 
b) Cada pessoa sofre as consequências dos seus próprios pecados, mas os seus pecados não têm  
    qualquer efeito sobre as vidas de outras pessoas. 
c) As consequências do pecado diminuirão nos últimos dias, à medida que as pessoas forem ficando  
    mais iluminadas. 
 
A Sujeição Física 
 
     As enfermidades e as doenças do corpo eram desconhecidas por Adão e Eva, no jardim do Éden. 
Germes, vírus e doenças de todos os tipos apareceram como resultado do pecado e daí por diante têm 
sido vistos em ligação com este e com o julgamento divino (Êxodo 15:26; Deuteronómio 28:58-62). A 
dor, o cansaço e a decadência física fazem parte do processo iniciado pelo pecado, o qual, finalmente 
leva à morte física (Génesis 3:16-19). De facto, a morte cerca a humanidade, como resultado da queda 
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do homem no pecado. A existência humana neste mundo também é marcada pela oposição de Satanás 
aos esforços do homem para se aproximar de Deus, viver para Ele e agradar-Lhe (Génesis 3:15). 
 
Um Meio Ambiente Hostil 
 
     Por causa da maldição divina resultante do pecado, o universo inteiro sofre (Génesis 3:17-18). A 
vida animal mostra-se voltada para a selvajaria. O texto de Isaías 11:6-9 indica que, no vindouro reino 
de Deus, os animais irracionais serão pacíficos e não selvagens. Isto leva-nos a crer que a actual ordem 
de selvajaria resulta da maldição causada pelo pecado; os animais mais fortes fazem presa dos mais 
fracos e a harmonia na natureza foi perturbada. 
     A vida vegetal também revela os maus efeitos do pecado. Ervas e espinhos abafam as plantas úteis. 
Os alimentos não são produzidos sem muito esforço por parte do homem. O homem luta para obter 
alimentos do seu meio ambiente que cobra um alto preço no seu corpo. O apóstolo Paulo descreve essa 
situação como segue: 
 
“Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus... Na esperança de 
que, também, a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos 
filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até 
agora” (Romanos 8:19, 21-22). 
 
Separação e Punição Eterna 
 
     O resultado final do pecado, que vamos mencionar, é o mais triste de todos. A Bíblia revela-nos 
que os pecadores impenitentes terão de sofrer a punição eterna. Como eu gostaria que fosse diferente; 
mas não ouso fechar os olhos perante tão clara linguagem bíblica. 
 
12. Encontre cada uma destas passagens e diga o que elas indicam sobre a punição eterna: 
  
a) Mateus 25:41 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Marcos 9:48 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Romanos 2:8-9 ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
d) Judas 13 ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Apocalipse 14:10-11 _______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     Apesar dos escritores bíblicos, às vezes, se referirem a esta punição eterna como uma destruição, o 
facto é que ela durará para sempre (Salmo 52:5; 2 Tessalonicenses 1:6-9). Notemos em Mateus 25:46, 
que o mesmo adjectivo eterna é usado para descrever tanto o céu como o inferno: a punição eterna (no 
inferno) e a vida eterna (no céu). A menos que as pessoas se arrependam dos seus pecados, ficando 
assim resolvido o problema do pecado, elas terão de sofrer a punição eterna, separadas eternamente da 
presença do Senhor. 
 

A RESTAURAÇÃO DO PECADOR 
Objectivo 5. Seleccionar afirmações que expliquem como um pecador é restaurado e quais as 
consequências desta restauração. 
 
     No meio de todo o desespero, brilha intensamente um raio de esperança. Deus, na Sua misericórdia, 
providenciou um meio de fuga para o homem não sofrer as consequências da morte espiritual. Ele 
providenciou um caminho até à glória eterna, na Sua presença, para todos aqueles que aceitarem a sua 
graciosa oferta. Podemos ser restaurados tanto espiritual como fisicamente, e assim os efeitos do 
pecado poderão ser anulados. 
 
A Restauração Espiritual 
 
     Deus ofereceu ao homem a restauração espiritual, através da morte do Seu único Filho, Jesus 
Cristo, o qual se tornou o nosso substituto e expiou pelo nosso pecado. Isto é esclarecido no texto de 
João 3:16-17: 
 
“Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele”. 
 
     Nós temos a oportunidade de receber a restauração espiritual, se nos arrependermos dos nossos 
pecados e tomarmos a decisão de abandonar todo o pecado. Contudo, precisamos de aceitar a oferta da 
salvação, feita por Deus, reivindicando a Sua promessa de que nos ajudaria. Isto requer de nós um acto 
de fé. A Bíblia afirma que “... pela graça sois salvos...” (Efésios 2:8). Uma exigência final é que 
confessemos “... ao Senhor Jesus...” (Romanos 10:9). Quando cremos n’Ele, confessamos os nossos 
pecados e os abandonamos, e então permitimos que Jesus seja o Senhor das nossas vidas, então somos 
transformados. Recebemos a vida espiritual (Efésios 2:1-9; Colossenses 2:13) e tornamo-nos novas 
criaturas em Cristo: “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo” (2 Coríntios 5:17). O apóstolo advertiu os crentes para que se 
despissem da sua velha natureza, permitindo que Deus os remodelasse, para terem um novo “eu” que 
O glorificasse (Efésios 4:17-28 e CoIossenses 3:1-17). 
     Por meio da Sua morte, o nosso Senhor pagou a pena imposta contra o pecado e satisfez a justa ira 
de Deus contra o pecado. Somos declarados justos por meio d’Ele. Ele garante o nosso perdão e dá-
nos plena e gratuita redenção. Ele também nos confere uma nova natureza. Embora tenhamos nascido 
com a nossa tão corrupta natureza, Ele adopta-nos na santa família de Deus. Além disto, Ele confere-
nos a posição de filhos de Deus, tornando-nos herdeiros das suas riquezas (Romanos 8:17). O nosso 
Senhor não só providência todos esses recursos que levam à nossa restauração espiritual, mas também 
actua como nosso advogado, como nosso intercessor, que defende a nossa causa perante o Juiz Todo-
poderoso, pedindo-Lhe que tenha misericórdia de nós (Hebreus 7:25; 1 João 2:1). 
     Juntamente com o dom da salvação aparecem várias responsabilidades para o crente recém-
convertido. Ele deve andar “... na luz...” (1 João 1:7; João 1:4-9). Apesar dos crentes nunca atingirem a 
perfeição nesta vida, eles podem andar na luz, mostrando-se inclinados para ela. Quando o crente faz 
isto, acontecem então duas coisas:  
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1. Ele goza da comunhão com outros crentes;   
 
2. Ele é purificado. A purificação tem lugar quando o Espírito Santo lhe revela as suas falhas, as suas  
    atitudes erradas, os seus pecados de qualquer espécie. O crente precisa de continuar a confessar  
    esses pecados, determinado a resistir às futuras tentações, ao mesmo tempo em que viverá debaixo  
    do controle do Espírito (Romanos 8:5). 
 
     (Quanto a um estudo mais completo sobre a doutrina da salvação, ver o curso do ICI, intitulado 
Vivo em Cristo: Um Estudo Sobre a Salvação). 
 
13. Com base nesta secção do nosso estudo, escreva três coisas que Jesus fez por nós pela Sua morte 
sacrificial. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Restauração Física 
 
     Não só Jesus providenciou o necessário para a nossa restauração espiritual, mas a Sua morte na 
cruz também deu provisão para a nossa restauração física. A enfermidade que faz parte da maldição 
divina contra o pecado, perdeu o seu domínio sobre a humanidade quando Cristo morreu na cruz. A 
Bíblia ensina-nos que a cura faz parte da restauração por Ele efectuada. Parte da mais linda poesia 
bíblica foi composta em alusão à cura que Ele provê: 
 
“Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si: e nós o 
reputámos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído 
pelas nossas iniquidades: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 
sarados” (Isaías 53:4-5). 
 
14. Examine as passagens bíblicas seguintes e diga o que cada uma delas afirma sobre a cura divina: 
 
a) Mateus 8:17 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) 1 Pedro 2:24 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     Jesus curou um número incontável de pessoas enfermas, durante o Seu ministério público na terra. 
Ele também instruiu que aqueles que foram enviados a pregar a mensagem do reino de Deus, 
igualmente curassem os enfermos (Mateus 10:7-8; Marcos 16:18; Lucas 9:1-2; 10:9). 
     Depois que Jesus subiu ao céu, os milagres de cura continuaram a ser realizados pelos Seus 
seguidores. O livro de Actos está repleto de relatos sobre milagres de cura. Além disso, Tiago ensina 
que os anciãos das igrejas deveriam orar pelos enfermos, na esperança que Deus os curaria          
(Tiago 5:14). Isto concorda com a afirmação de Jesus de que Ele viera para que as Suas ovelhas 
tivessem vida, e a tivessem “... com abundância” (João 10:10). 
     O mundo ainda não está livre de todo o sofrimento e de enfermidades; mas o testemunho, ao longo 
da história eclesiástica, é que aqueles que confiam em Jesus podem ser curados em resposta à oração 
da fé. Dessa maneira, podemos experimentar benefícios espirituais, físicos e eternos, por causa da 
provisão feita pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Por meio de Adão, o pecado entrou na raça 
humana; por meio de Jesus Cristo, fomos libertados do pecado e dos seus efeitos! Elevemos os nossos 
corações em louvor a Ele, em face do Seu grandioso dom da salvação! 
 
15. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) O mais importante aspecto da restauração espiritual é que esta nos devolve o  
               companheirismo com Deus. 
_____ b) Porque Jesus morreu na cruz, como substituto pelos nossos pecados, a humanidade agora  
               está livre de toda a pena imposta ao pecado. 
_____ c) A restauração espiritual requer o arrependimento, o abandono do pecado e o andar  na luz. 
 
_____ d) As doenças fazem parte da maldição e o crente nada pode fazer para combatê-las. 
  
_____ e) A exigência para a cura divina é a fé. 
  
_____ f) O andar na luz resulta na purificação do pecado e na comunhão do crente com outros crentes. 
 
_____ g) A cura divina tem sido experimentada por inúmeras pessoas, desde os tempos do Novo  
               Testamento até ao presente. 
_____ h) A única coisa necessária para que haja cura divina é a oração feita por algum ancião da igreja  
               local. 
_____ i) Todas as consequências do pecado de Adão sobre a raça humana foram vencidas pela morte  
              expiatória de Cristo na cruz. 
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Auto-Teste 
 
RESPOSTA BREVE.  
 
1. A origem do pecado na raça humana deve-se ao pecado de _________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. A origem do pecado no universo deve-se à rebelião encabeçada por _________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Duas provas da realidade do pecado são: _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Os passos necessários para a restauração de um pecador são: _______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. A consequência mais triste e séria do pecado é __________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ 6. Não haveria possibilidade do homem pecar, se Satanás não tivesse pecado primeiro. 
 
_____ 7. As leis são necessárias porque o homem tem uma natureza pecaminosa. 
 
_____ 8. A Bíblia dá-nos muitas provas de que o homem não pode agradar a Deus, contando só com a  
               sua própria natureza. 
_____ 9. De acordo com as provas bíblicas, o orgulho e o egoísmo contribuíram para a queda de  
              Satanás. 
_____ 10. A estratégia de Satanás no mundo actual é ter um programa inteiramente diferente do  
                programa de Deus. 
_____ 11. Quando Eva comeu do fruto, isto foi um acto pecaminoso só porque era algo proibido por  
                Deus. 
_____ 12. Porque o pecado afectou a raça humana, o homem nasce com uma natureza espiritual que  
                 está morta. 
 
 
Esta é a última lição da segunda unidade. Ao terminar o auto-teste, faça revisão das lições 5, 6 e 7 e 
responda às perguntas do Exame da Unidade 2. 
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Respostas às Perguntas de Estudo 
 
8. (A sua resposta deveria incluir estes pensamentos.) Deus resolveu dar ao homem a capacidade de 
escolher por si mesmo que serviria Deus. Isto exigiu um teste que envolvia uma escolha. Sendo os 
nossos primeiros pais, Adão e Eva resolveram seguir os seus próprios desejos egoístas e não a sua 
inclinação para Deus. Porque pecaram contra Deus, desobedecendo à Sua lei, herdámos a natureza 
pecaminosa deles. O castigo dado por Deus é justo, porque Adão e Eva fizeram uma escolha pessoal 
deliberada entre o bem e o mal, sabendo que teriam de  arcar com as consequências. 
 
1. Desobediência a Deus. 
 
9. a) 3. Egoísmo 
    b) 5. Imundície 
    c) 2. Errar o objectivo  
    d) 1. Transgressão 
    e) 4. Rebelião 
 
2 . A nova questão fez mal aos olhos do Senhor (eles pecaram contra Deus). 
 
10. a) 4. Consciência 
      b) 1. Intelecto 
      c) 5. Espírito 
      d) 2. Emoções ou sentimentos 
      e) 3. Vontade 
 
3. Os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, por muitas e muitas vezes. 
 
11. a) Sofremos hoje não só por causa do pecado de Adão.... 
 
4. O pecado é a desobediência e o deixar de conformar-se com as leis de Deus. Também envolve tudo 
quanto as pessoas fazem de errado. 
 
12. a) Aqueles que forem amaldiçoados sofrerão o fogo eterno juntamente com o diabo e os seus  
          anjos. 
      b) Aqueles que forem punidos serão lançados no inferno, onde o verme não morre e o fogo nunca  
          se apaga. 
      c) Para aqueles que praticarem o mal, haverá ira e indignação, tribulação e angústia. 
      d) A punição eterna inclui as mais densas trevas. 
      e) Aqueles que rejeitam Deus serão atormentados com fogo e enxofre; e não terão descanso nem  
          de dia nem de noite. 
 
5. (A sua resposta poderia incluir estas ideias.) A Bíblia dá-nos provas históricas sobre a realidade do 
pecado, começando pelo pecado de Adão e Eva, Caim, e então os repetidos pecados da nação de 
Israel. O Novo Testamento é um registo da provisão de Deus em relação ao pecado, por meio de Jesus 
Cristo, além de dar muitos exemplos de pecado. Há necessidade de governo no mundo, porque as 
pessoas entregues a si mesmas, se mostram egoístas e rebeldes. 
 
13. (Poderiam ser:) Ele satisfez a ira de Deus contra o pecado, Ele pagou a pena imposta aos nossos 
pecados; Ele torna-nos justos, obtém para nós o perdão, providência plena e gratuita redenção. Ele dá-
nos uma nova natureza, tornando-nos filhos e herdeiros de Deus. Ele intercede por nós perante Deus. 
Ele dá-nos luz para o nosso andar diário. 
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6. a) F 
    b) F 
    c) V 
    d) V 
    e) V 
 
14. a) Ele tomou sobre Si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. 
      b) Pelas suas feridas, fomos sarados. 
 
7. a) Ele foi condenado à morte.  
    b) Morte 
 
15. a) V 
      b) F 
      c) V 
      d) F 
      e) V 
      f) V 
      g) V 
      h) F 
      i) V 
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Unidade 3 
O SISTEMA DE DEUS 
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LIÇÃO 8 
As Escrituras: A Revelação Escrita de Deus 

 
     Nas lições anteriores pudemos aprender muitos factos sobre a natureza de Deus, a natureza do 
homem, a origem e a natureza do pecado, os anjos e as suas actividades e o plano de Deus acerca da 
redenção do homem caído no pecado. Deve ter observado que a fonte principal de todas estas 
doutrinas é a Bíblia, as Santas Escrituras. Esta é a revelação escrita de Deus, sobre Si mesmo e sobre a 
Sua criação. 
     É razoável crermos que um Deus pessoal, soberano, amoroso e justo, quisesse revelar-se às Suas 
criaturas racionais, através de registo escrito. E deixa-nos profundamente admirados quando 
percebemos que Ele resolveu usar homens submissos à Sua vontade para serem os autores humanos 
das Escrituras Sagradas. É muito inspirador estudar os factos sobre como os registos escritos por mais 
de quarenta homens, durante um período de cerca de mil e seiscentos anos, foram divinamente 
preservados e estão contidos na nossa Bíblia. 
     Ao começarmos a estudar esta terceira unidade, consideraremos, em primeiro lugar, a revelação do 
propósito remidor de Deus, conforme registada nas Escrituras. Em segundo lugar, reveremos as provas 
que nos dão a certeza de que a Bíblia é, realmente, a santa Palavra de Deus. Em seguida, 
examinaremos a Igreja, a estrutura que Deus usa para chamar pessoas perdidas para Si mesmo, 
nutrindo-as na sua fé e tornando-as testemunhas verdadeiras. Na última lição deste curso, estudaremos 
os objectivos da redenção quando considerarmos o futuro. 
 
Sumário da Lição 
A NECESSIDADE DE UMA REVELAÇÃO ESCRITA 
A INSPIRAÇÃO DAS ESCRITURAS 
     A Inspiração Definida 
A EXCLUSIVIDADE DAS ESCRITURAS 
     A Realização da Revelação Divina 
     O Cânon das Escrituras 
     O Carácter Fidedigno dos Manuscritos 
A INTERPRETAÇÃO DAS ESCRITURAS 
A AUTORIDADE DAS ESCRITURAS 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Definir termos relacionados com a inspiração das Escrituras. 
2. Dizer por que é necessária uma revelação escrita da parte de Deus. 
3. Explicar o que se compreende por exclusividade e autoridade das Escrituras. 
4. Discutir o lugar de autoridade que as Escrituras deveriam ter na vida dos crentes e da Igreja. 
5. Compreender a importância de interpretar correctamente as Escrituras. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição de acordo com o modo de proceder apresentado na primeira lição. Não deixe de ler     
    todas as referências bíblicas incluídas no desenvolvimento da lição, à medida que elas forem  
    aparecendo e responda, cuidadosamente, a todas as perguntas de estudo. 
2. Procure no glossário as palavras-chaves que lhe sejam novas, e estude as suas definições. 
3. Faça o auto-teste e então verifique se acertou nas suas respostas. 
 
Palavras-Chave 
apocalíptico  erudição 
autógrafo  escrutínio 
cânon    inspiração 
epístolas  revelação 
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A NECESSIDADE DE UMA REVELAÇÃO ESCRITA 
Objectivo 1. Identificar afirmações que expliquem por quais razões era necessário que Deus provesse 
uma revelação escrita sobre Si mesmo. 
 
     Quase todos nós temos uma memória fraca. Se Deus quisesse revelar-se a mim face a face nalgum 
ponto específico da minha vida, em breve eu estaria em dúvida quanto a alguns dos detalhes dessa 
revelação. E com a passagem do tempo, toda a lembrança do acontecimento acabaria quase por 
desaparecer. Talvez eu pudesse relembrar intensamente certas partes dessa revelação; mas estou certo 
de que os pormenores ficariam confusos e não dignos de confiança. E se eu tivesse de repetir todos os 
detalhes a um dos meus filhos, imediatamente depois de ter recebido a revelação, é muito provável que 
ele não se lembrasse de tudo, alguns anos depois. E, se ele tivesse de transmitir essa informação aos 
seus filhos, ainda alguns anos mais tarde, a própria passagem do tempo teria de enfraquecer a sua 
memória e a história acabaria irremediavelmente distorcida. Como é fácil de compreender, esse 
método de transmitir a revelação de Deus não seria muito fidedigno. 
     As tradições orais dos homens, aquelas histórias que passam de uma geração para a outra, 
geralmente vão se modificando, à medida que são contadas de geração em geração. Assim sendo, é 
claro que esse método de aprender por tradição oral, em relação a Deus e dos Seus propósitos não é 
digno de confiança. 
     O nosso grande e sábio Deus mostrou-nos o Seu amor através das Suas provisões em nosso favor. 
Ele cuida da nossa sobrevivência física de muitas maneiras, como através do seu maravilhoso desígnio 
do ciclo de água, que purifica e fornece água potável ao mundo. Não menos admirável é o Seu método 
de renovar o oxigénio da atmosfera. Quando respiramos, exalamos dióxido de carbono, ao passo que 
as plantas emitem oxigénio no ar. Inalamos o oxigénio libertado pelas plantas e elas absorvem o 
dióxido de carbono, com o qual elas produzem os seus alimentos. 
     Ora, se Deus providenciou tão cuidadosamente o necessário para a nossa natureza física, então 
certamente Ele não espera que solucionemos, sozinhos, os nossos problemas espirituais. Sem uma 
revelação da Sua parte, o homem natural nem ao menos notaria a sua condição de importância e a sua 
necessidade de ajuda. Para compreendermos por que era necessária uma revelação por parte de Deus, 
precisamos de saber o que significa a palavra revelação, em relação a Deus. Ela significa que “Deus 
revela ou desvenda às pessoas aquilo que elas não poderiam saber de nenhuma outra maneira, sobre 
Ele e sobre os Seus propósitos”. Não se esqueça desta definição, bem como das outras palavras-chaves 
que podem ajudá-lo a compreender esta lição. 
 
1. Escreva a definição do termo revelação, no que se refere à pessoa de Deus.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Visto que Deus é grande e amoroso e que o homem precisa tão desesperadamente de ajuda para 
resolver o seu problema de pecado, já poderíamos esperar que Deus dissesse claramente ao homem 
quem Ele é e o que Ele quer que o homem faça. Além disso, é perfeitamente lógico que Deus teria de 
garantir que essa revelação fosse protegida, para que as pessoas pudessem ter esse conhecimento, sem 
o distorcer de maneira alguma. Assim, como poderíamos esperar, Deus providenciou para que a Sua 
revelação fosse preservada em forma escrita, por muito boas razões. 
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2. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) Era necessário Deus apresentar uma revelação escrita sobre Si mesmo, para que as pessoas  
               soubessem o que Ele espera delas. 
_____ b) A tradição oral é uma maneira fidedigna de transmitir a revelação de Deus de uma geração  
               para outra. 
_____ c) A tradição oral é preferível aos registos escritos porque pode ser mantida sempre actualizada,  
               mudando de acordo com as novas necessidades dos homens. 
_____ d) Os registos escritos fornecem-nos um certo padrão que preserva com exactidão o que  
               aconteceu, de tal maneira que não percamos ou esqueçamos o que aconteceu. 
 

A INSPIRAÇÃO DAS ESCRITURAS 
 
A Inspiração Definida 
Objectivo 2. Definir e enunciar provas da inspiração das Escrituras. 
 
     Acreditamos que as Escrituras são a revelação infalível (sem erro) de Deus sobre Si mesmo e sobre 
os Seus propósitos quanto à vida dos homens. Elas foram escritas por autores humanos, que agiram 
movidos pelo Espírito Santo. Esses escritos inspirados são as comunicações escritas de Deus da 
verdade divina e só podem ser descobertas se Ele as revelar às pessoas. 
     Quando falamos nas Escrituras, referimo-nos aos escritos que conhecemos pelos nomes de Antigo 
e Novo Testamento, os sessenta e seis livros da Bíblia. (Os católicos incluem os livros apócrifos no 
cânon da Bíblia, e assim aceitam um número ainda maior de escritos sagrados). 
     O termo inspiração indica uma operação do Espírito Santo, na qual Ele guiou ou supervisionou os 
autores das Escrituras, na selecção do material a ser inc1uído e das palavras que eles escreveram. Foi 
um poder especial para uma tarefa especial. Deus pôs na mente e no coração dos escritores sagrados o 
que Ele queria que expressassem. Assim, eles escreveram sob a direcção ou orientação do Espírito 
Santo. O Espírito de Deus preservou esses escritores de todo o erro e de toda a omissão, no registo 
daquilo que Deus queria que eles dissessem. Por outro lado, é admirável que Ele tenha usado a 
personalidade desses autores humanos, no registo escrito da Sua revelação. O estilo ou vocabulário de 
cada livro contido na Bíblia não tem igual entre os outros autores humanos. 
     Os autores humanos das Escrituras não estavam necessariamente conscientes do facto que aquilo 
que estavam a escrever faria parte da revelação divinamente registada. No entanto, ao serem impelidos 
por Deus, escreveram obedientemente e não duvidaram das palavras que deveriam ser usadas. Para 
exemplificar, Deus sensibilizou Lucas para a necessidade de pesquisar e investigar todas as narrativas 
feitas por testemunhas oculares sobre a vida de Jesus, para que pudesse escrever de maneira bem 
ordenada (Lucas 1:1-4). Com frequência, Paulo escreveu para responder às perguntas feitas pelas 
igrejas locais, para dar os ensinamentos de que essas igrejas precisavam e para dar instruções a 
indivíduos diversos (1 Coríntios 1:10-13; 7:1; Gálatas 1:6-7; 1 Timóteo 1:3; Filemon 10). No entanto, 
tudo quanto Ele escreveu, fê-lo pelo impulso inspirador do Espírito Santo. 
     Duas partes das Escrituras, no Novo Testamento, fornecem-nos uma valiosa compreensão sobre o 
tipo de impulso dado aos escritores sagrados. Paulo escreveu: “Toda a Escritura, divinamente 
inspirada...” (2 Timóteo 3:16). E Pedro faz a seguinte afirmação: 
 
“... nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida 
por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo” 
(2 Pedro 1:20-21). 
 
     Os próprios autores sagrados com frequência falam sobre como eles mesmos foram impulsionados 
pelo Espírito, ou sobre como outros escritores sagrados o foram. Eles referem-se a isto asseverando 
que Deus falou para eles. 
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3. Encontre as passagens bíblicas enunciadas em baixo e diga o que cada uma delas diz para  mostrar 
que Deus falou através de um autor humano: 
 
a) Êxodo 17:14 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
b) Êxodo 24:4 ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
  
c) Isaías 43:1 _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
d) Jeremias 11:1 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
e) Amós 1:3, 6, 9 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
f) l Coríntios14:37 ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
g) 2 Pedro 3:15-16 __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Desta forma, vemos que o impulso inspirador do Espírito Santo sobre os autores humanos, no 
registo das Escrituras, foi uma capacitação especial para uma tarefa especial. 
 
4. Seleccione os complementos correctos para a seguinte afirmação: A inspiração das Escrituras 
refere-se 
a) a qualquer tipo de obra criativa, com base num tema bíblico. 
b) a uma capacitação especifica do Espírito Santo, tendo em vista uma tarefa especifica. 
c) a cada ideia e a cada acto registado nas Escrituras, como inspirados por Deus. 
d) à orientação dada pelo Espírito Santo a homens seleccionados, escolhidos para registar a revelação  
    de Deus sobre Si mesmo e sobre o Seu plano. 
e) ao estilo e ao vocabulário usados pelos autores humanos da Bíblia, que sempre são os  mesmos para  
    todos os escritores. 
f) a todo o conteúdo das Escrituras, incluindo a escolha da matéria a ser incluída e das palavras. 
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Provas da Inspiração 
     Façamos agora um exame das provas da inspiração das Escrituras. Consideraremos como Jesus 
aprovou as Escrituras do Antigo Testamento, o cumprimento das profecias bíblicas e a unidade dos 
temas bíblicos. 
 
1. Jesus demonstrou respeito pelo Antigo Testamento e aprovou-o 
     Jesus indicou os Seus sentimentos sobre o Antigo Testamento de três maneiras. Em primeiro lugar, 
Ele asseverou que as Escrituras permaneceriam para sempre (Mateus 5:17-18; Lucas 10:26; 21:22; 
João 10:35). Em segundo lugar, Ele disse que as Escrituras falam em relação a Ele (Mateus 26:24; 
Marcos 9:12; Lucas 18:31; 24:44; João 5:39). Em terceiro lugar, Jesus mostrou que aceitava a 
autoridade do Antigo Testamento, ao citar textos deste (Mateus 4:4, 7, 10; 21:13; 26:30). 
     Já reparou que Jesus nunca destacou qualquer frase ou ensino do Antigo Testamento como falsos 
ou não dignos de confiança? Certamente Ele teria dito alguma coisa sobre qualquer parte do Antigo 
Testamento que não fosse inspirada. Antes, Ele demonstrou total aceitação dos escritos sagrados, os 
quais os próprios judeus aceitavam como inspirados por Deus. A reverência de Jesus pelas Escrituras 
do Antigo Testamento, a Sua aprovação das mesmas e o uso que Ele fez delas, servem de fortíssimas 
provas de que elas foram sobrenaturalmente inspiradas. 
      
2. As Profecias bíblicas têm-se cumprido 
     A Bíblia é mais do que um livro escrito por autores intelectualmente bem dotados. O cumprimento 
de muitas das suas predições de maneira tão completamente exacta, aponta para o envolvimento do 
Espírito Santo. De maneira nenhuma esses eventos poderiam ter sido previstos pelo raciocínio 
inteligente do homem. Muitas dessas predições já foram admiravelmente cumpridas e as outras serão 
cumpridas em devido tempo. 
 
     O local de nascimento de Jesus. A pequena aldeia onde o Messias deveria nascer foi distinguida 
pelo profeta Miquéias, cerca de setecentos anos antes do acontecimento: “E tu, Beth-leém Efrata, posto 
que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são 
desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade” (Miqueias 5:2). Imaginemos o que foi preciso 
para que José e Maria chegassem àquela aldeia. Do ponto de vista puramente humano, poderíamos até 
dizer que eles quase não conseguiram chegar lá! Pouco tempo depois de terem ali chegado, Jesus 
nasceu. O Espírito Santo na Sua omnisciência, sabia que o Rei divino não nasceria em Jerusalém, mas 
na pequena aldeia de Belém da Judeia. 
     A traição de Judas Iscariotes. Ficamos admirados perante o facto de que a traição contra Jesus foi 
predita pelo salmista mais de mil anos antes do nascimento de Jesus. Quem poderia ter previsto que o 
Ungido, que muitas gerações ansiavam por ver, Aquele que viria trazer a salvação a Israel, Aquele que 
Deus designara para ser governante para sempre, seria traído por um amigo íntimo? No entanto, é 
precisamente isto que lemos: “Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia 
do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar” (Salmo 41:9). 
     A maneira da morte de Jesus. Uma terceira predição que nos espanta sugere uma forma de 
execução para o Escolhido de Deus que não era usada em Israel, quando David compôs o Salmo 22. 
Nos dias de David, os judeus apedrejavam os criminosos condenados à morte. O Salmo 22, porém, 
predizia um método diferente de execução: “... trespassaram-me as mãos e os pés” (v.16). Isto deve ter 
parecido muito estranho para os ouvidos dos judeus, mas essas palavras ajustam-se perfeitamente ao 
quadro de uma crucificação romana. 
     A profecia bíblica também provê detalhes sobre a crucificação de Jesus. Talvez se lembre que Deus 
deu instruções especiais a Moisés, em relação às preparações de Seu povo para eles partirem do 
Egipto. O cordeiro pascal precisava de ser abatido e o seu sangue salpicado sobre as ombreiras das 
portas das casas dos israelitas. A carne do cordeiro também precisava de ser preparada de maneira 
especial: tinha de ser assado inteiro. Provavelmente, Deus tinha um certo número de razões para essas 
instruções; mas uma delas era perfeitamente clara: nenhum osso poderia ser partido. Se os israelitas 
tivessem de cozinhar a carne na água, então os ossos do cordeiro teriam de ser partidos, para que os 
pedaços coubessem na panela. Mas o Espírito Santo sabia que o cordeiro pascal de Israel era um tipo 
ou símbolo do perfeito Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Por isso a palavra profética afirmou, mil anos 
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antes do Seu nascimento que Ele seria maltratado, trespassado e espancado, mas que nenhum dos Seus 
ossos seria partido (comparar Isaías 52:13-15 e 53:1-12 com Salmo 34:20). 
 
5. João 19:31-37. Escreva o que aprendemos sobre as profecias que acabamos de considerar. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Outras Profecias. Muitas outras predições bíblicas têm sido cumpridas e não podem ser explicadas 
como se fossem meras coincidências. Consideremos o grande número de predições bíblicas que estão 
a começar a cumprir-se perante os nossos próprios olhos, o renascimento de Israel como uma nação 
(Isaías 35:1-2; Ezequiel 37; Zacarias 8:7-8 e 10:9). Tantas predições existentes no livro de Daniel se 
têm cumprido que os críticos liberais têm tentado mostrar que esse livro consiste em registos 
históricos e não em predições proféticas. Mas, em vão. Os eruditos modernos continuam a descobrir 
novas provas de que Daniel viveu, realmente, na época do cativeiro babilónico e que a revelação que 
ele recebeu sobre o futuro foi registada durante aqueles anos. 
 
3. A Bíblia exibe uma maravilhosa unidade quanto aos seus temas 
     Embora escritos por cerca de quarenta autores diferentes e durante um período de mais ou menos 
mil e seiscentos anos, os livros da Bíblia apresentam-nos um tema predominante: a redenção do 
homem por parte de Deus, pelo sacrifício do Seu Filho, Jesus Cristo. Na Bíblia destaca-se só um 
sistema doutrinário, um único padrão moral, um único plano de salvação e um único plano divino para 
os séculos. Os livros da Bíblia longe de entrarem em conflito uns com os outros, confundindo os seus 
temas, servem para serem completados entre si de maneira harmoniosa. Uma maravilhosa série de 
revelações desdobradas move-se ao longo de um curso dramático, que atinge o seu clímax e apogeu no 
triunfo final sobre Satanás. Livros da Bíblia, tão diferentes como Levítico e João, produzem apenas 
uma narrativa, um tema só, uma única grandiosa realização. Os quatro evangelhos dão detalhes sobre a 
vida de Cristo e cada um deles lança luz sobre um diferente aspecto do carácter e do ministério de 
Jesus. No entanto, juntos, os quatro evangelhos contam uma história unificada. 
 
6. Sem recorrer à secção anterior, responda a estas perguntas: 
 
a) Enuncie três provas da inspiração das Escrituras. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
b) Como foi que Jesus mostrou que Ele aceitava a autoridade do Antigo Testamento? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Dê um exemplo de profecia bíblica que já teve cumprimento. ______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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d) Qual é o tema central da Bíblia, que aparece desde Génesis até ao Apocalipse? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

A EXCLUSIVIDADE DAS ESCRITURAS 
Objectivo 3. Dizer os critérios de exclusividade do cânon da Bíblia e identificar afirmações sobre o 
cânon das Escrituras. 
 
     Quando falamos sobre a exclusividade das Escrituras, queremos dizer que a Bíblia é a “revelação 
escrita e completa que Deus nos conferiu acerca da verdade divina”. Já vimos que Deus se utilizou de 
um certo número de autores humanos, para registar a Sua revelação de forma escrita. Também já 
falamos sobre o tempo envolvido, até se completar essa revelação do plano divino. Muito 
naturalmente, pois, chegamos a duas questões importantes:  
 
1. Quando é que essa revelação escrita foi completada?  
2. O que é que está incluído nessa revelação divina?  
 
     Vamos agora examinar essas duas questões. 
 
A Realização da Revelação Divina 
 
     Já considerámos a atitude de Jesus para com o Antigo Testamento – Ele demonstrou a Sua 
aprovação citando-o por muitas vezes. Todavia, quando já se aproximava o fim do Seu ministério 
terreno, Jesus indicou que ainda tinha muitas outras verdades a serem reveladas aos Seus discípulos: 
 
“Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele 
Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o 
que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há-de receber do que é meu, 
e vo-lo há-de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso vos disse que há-de receber do que é meu 
e vo-lo há-de anunciar” (João 16:12-15). 
 
     Neste texto, vemos que verdades adicionais seriam reveladas pelo Espírito Santo. Essas verdades 
incluiriam acontecimentos futuros (“coisas que hão-de vir”); orientação e iluminação (“há-de receber 
do que é meu, e vo-lo há-de anunciar”) e o que é necessário para viver de uma maneira agradável a 
Deus (“Ele glorificar-me-á”). 
  
     Nessa afirmação de Jesus foram incluídos dois detalhes de magna importância, a saber: 
 
1. Ele prometeu que o Espírito Santo completaria a revelação, guiando os Seus seguidores em toda a  
    verdade (v.13). Ele capacitá-los-ia a compreender e a aplicar os ensinamentos de Jesus. 
2. Ele referiu-se à revelação do Novo Testamento, antes deste ter sido desvendado aos escritores  
    humanos e registado por escrito. Poderíamos dizer que Ele validou o Novo Testamento com  
    antecedência. Validar significa “declarar algo como aprovado e autoritativo”. Desta forma, o  
    trabalho escrito dos autores dos evangelhos, do livro de Actos, das epístolas e do livro de  
    Apocalipse foi predito, explicado e aprovado. 
 
     Escritores sagrados, como Paulo, indicam que aquilo que escreveram foi recebido por revelação. 
Fala-nos sobre a sua experiência pessoal. Em Efésios 3:1-12, o apóstolo diz que ele e os outros 
apóstolos e profetas receberam revelações divinas sobre verdades anteriormente desconhecidas. Pedro 
também reconheceu o valor daquilo que o Espírito Santo revelara e inspirara para ser registado por 
escrito (2 Pedro 1:20-21). Em 2 Pedro 3:15-16 ele refere-se a ensinos doutrinários escritos do apóstolo 
Paulo, chamando-os de Escrituras. 
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     Por volta de 64 ou 65 d.C., quase todos os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento tinham 
sido escritos e circulavam entre as igrejas locais. Então, entre vinte e cinco a trinta anos mais tarde, o 
apóstolo João recebeu o Apocalipse. O Espírito Santo, tendo capacitado esse apóstolo a receber tal 
revelação, parece ter completado a divina revelação escrita. E agora que as Escrituras estão 
terminadas, não devemos acrescentar nem retirar coisa alguma delas. Progressivamente, o Senhor foi 
revelando a Sua vontade e o Seu propósito através de um período de cerca de mil e seiscentos anos. 
Nada mais precisamos. Deus já disse tudo quanto queria revelar-nos acerca de Si mesmo e do Seu 
plano para nós. 
     Isto quer dizer que a inspiração especial do Espírito Santo, que trouxe à existência a Palavra de 
Deus na forma escrita, não está, hoje, à nossa disposição. Essa manifestação do Espírito destinava-se 
exclusivamente aos autores das Sagradas Escrituras. Podemos ser impelidos por Deus para 
contribuirmos para a expansão do Seu reino, mas não para produzirmos revelações divinas escritas. 
Tendo lido, estudado e aplicado os ensinamentos das Escrituras, podemos dizer com certeza que, 
verdadeiramente, Deus falou de modo claro e coerente para nós. Ele revelou-nos, de modo completo, 
aquilo que nos queria dizer. Nada mais é necessário. 
     Para nós é muito importante reconhecer que Deus continua a falar até hoje, com a Sua Igreja. Por 
meio do dom da profecia, o Espírito de Deus continua a declarar aos crentes a mente do Senhor. 
Contudo, além de se destinar à orientação pessoal de um crente ou grupos de crentes isolados, todas as 
profecias, quando recebidas, devem harmonizar-se com a Palavra de Deus, edificando, exortando e 
consolando os crentes (1 Coríntios 14:3). Não servem para substituir nem para contradizer a revelação 
dada durante a era apostólica, que visava a instrução e orientação geral para a Igreja de todos os 
séculos. 
 
7. Já vimos que Jesus validou as Escrituras do Antigo Testamento, citando-as com frequência durante 
o Seu ministério terreno. Responda a estas perguntas sobre as Escrituras do Novo Testamento: 
 
a) Qual texto bíblico nos revela que Jesus validou com antecedência as Escrituras do Novo 
Testamento? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Conforme Jesus explicou, o que estaria incluído na revelação adicional da verdade? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Refira dois textos bíblicos que revelam que os próprios apóstolos reconheceram que estavam a 
escrever Escrituras inspiradas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Por que é importante para nós sabermos que a revelação escrita de Deus, a Bíblia, é a  completa 
revelação de Deus?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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O Cânon das Escrituras 
 
     Quase dois mil anos se passaram, desde que foi feita a última revelação bíblica. Essa revelação 
incluía o programa remidor de Deus, conforme revelado a princípio no Antigo Testamento e também o 
Seu convite final ao homem, no Novo Testamento. 
     Poderia fazer a pergunta: “Como foram reunidos os muitos escritos da revelação escrita, para 
formar um só livro? Quando é que essa tarefa foi realizada? Qual agência, instituição ou indivíduos 
são os responsáveis pela formação da Bíblia?” Passaremos agora a considerar essas perguntas. 
 
A Formação do Antigo Testamento 
     Chamamos os trinta e nove livros do Antigo Testamento de cânon do Antigo Testamento. Essa 
palavra vem directamente da palavra grega kanon, que originalmente significava “cana” ou “vara” . 
Posteriormente veio a significar “vara de medir”, “regra” ou “padrão”. No que diz respeito às 
Escrituras, a palavra cânon refere-se “aos livros que foram medidos de acordo com certos critérios, 
satisfazendo todos os requisitos, pelo que são aprovados como revelação inspirada escrita de Deus.” 
     Fazendo uma breve revisão, o começo da revelação divina foi registado por Moisés, em forma 
escrita, por volta de 1450 a.C. A revelação final do Antigo Testamento foi registada nos fins do século 
V a.C. A Moisés atribuímos a autoria dos primeiros cinco livros do Antigo Testamento, que 
geralmente também são chamados de a Lei. Em seguida, na Bíblia hebraica, aparecem os livros 
chamados os Profetas. Esses incluem os livros revelados a homens dotados do dom profético. A 
terceira divisão dos livros, chamados de os Escritos, inclui três grupos:  
 
1. livros escritos por ocasiões especificas, como festividades (por exemplo, Ester, que era livro lido     
   durante a festa de Purim);  
2. livros poéticos (Salmos, Provérbios e Job);   
3. livros históricos, não-proféticos (Daniel, Esdras, Neemias e Crónicas, que foram escritos por  
    homens que não ocupavam o oficio profético, embora Daniel tivesse sido um profeta autêntico).  
 
     Os livros que compõem a Bíblia hebraica são os mesmos trinta e nove livros que reconhecemos 
como o nosso Antigo Testamento. 
     As provas que nos foram dadas pelo historiador judeu, Josefo (em 95 d.C.), indicam que os livros 
do Antigo Testamento foram reunidos sob a direcção de Esdras e dos membros da Grande Sinagoga, 
no século V a.C. Os trinta e nove livros que foram incluídos nas três categorias em cima mencionadas 
– a Lei, os Profetas e os Escritos – eram considerados pelo povo de Deus como divinamente 
inspirados, como a única regra de fé e conduta. Registos escritos sobre as discussões em torno dos 
livros do Antigo Testamento, na escola de Jamnia, na Palestina, entre os anos 70 e 100 d.C., 
reconhecem a existência do cânon de trinta e nove livros, ao qual chamamos de Antigo Testamento. 
 
A Formação do Novo Testamento 
     Nos dois últimos séculos antes de Cristo, Israel sofreu terríveis opressões e perseguições às mãos 
de nações estrangeiras. As pessoas perguntavam-se: “Por que é que Deus não intervém? Não há 
esperança de que será feita a justiça?” 
     Como se fosse a resposta para essas perguntas ansiosas, surgiu um grupo de obras literárias que 
chamamos de apocalípticas (relativas à predição de eventos violentos, que iriam abalar o mundo). 
Apareceram vários livros que, segundo se afirmava, foram escritos por antigos personagens bíblicos. 
Essas chamadas profecias asseveravam que em breve Deus teria de irromper na história com 
julgamentos violentos, punindo os ímpios e recompensando os justos. Apesar desse tipo de literatura 
se revestir de certo valor histórico, tais livros nunca foram reconhecidos como pertencentes ao mesmo 
nível das Sagradas Escrituras, nem pelos judeus nem pela Igreja cristã primitiva. Um exemplo desse 
tipo de literatura é um grupo de escritos chamados livros apócrifos. 
     Quando Jesus veio a este mundo para ministrar, morrer, ressuscitar e ascender novamente a Deus 
Pai, Ele veio para trazer esperança e luz a um povo cego pelo pecado. Porém, Ele nem puniu os ímpios 
nem recompensou os justos. Em vez disso, Ele fundou a Igreja e ordenou que os crentes saíssem a 
pregar o evangelho por toda a parte. Ele afirmou em particular que os Seus seguidores deveriam 
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pregar todas as coisas que Ele tinha ensinado (Mateus 28:20). Como é óbvio, era necessário registar 
por escrito aquilo que Jesus tinha dito e ensinado. 
     Quando a Igreja primitiva cresceu em número e se espalhou geograficamente, os crentes 
amadureceram através do ministério da pregação do evangelho. Este ministério foi iniciado por 
aqueles que tinham andado com o Senhor, durante o Seu ministério na terra. Crescendo os crentes 
espiritualmente, surgiram perguntas entre eles acerca da aplicação prática da graça divina, aos 
problemas diários, a diferenças culturais, às demandas impostas pela sociedade e às heresias (opiniões 
ou doutrinas contrárias àquilo que os crentes geralmente aceitavam). Os líderes apostólicos deram 
respostas a essas necessidades escrevendo epístolas instrutivas (cartas), que passaram a circular entre 
as igrejas cristãs. Era evidente que esses escritos tinham sido registados por inspiração do Espírito, 
passando a ser aceites como Escrituras Sagradas (2 Pedro 3:15-16). Em seguida, quando os apóstolos e 
os primeiros outros líderes cristãos e crentes começaram a tornar-se idosos, o Espírito impulsionou 
certos escritores a registarem a vida de Cristo por escrito (2 Pedro 1:12-15). Esses registos receberam 
o nome de evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João). 
     Devemos lembrar-nos que, ao mesmo tempo em que a Igreja amadurecia, houve falsos irmãos, 
falsos apóstolos e anticristos, que se intrometiam entre os irmãos e procuravam deturpar as doutrinas 
da Igreja (2 Coríntios 11:12-15; Gálatas 1:6-9; 3:1; CoIossenses 2; 1 Timóteo 4:1-3;                             
2 Tessalonicenses 2; 2 Pedro 2; 1 João 2:18-19 e a epístola de Judas, que se referem a isto). À medida 
em que as Escrituras Sagradas circulavam, também circulavam vários outros tipos de literatura. No 
processo do tempo, pois, a Igreja desenvolveu uma maneira de reconhecer as Escrituras inspiradas por 
Deus, as quais recebiam o seu devido valor entre os cristãos. Naturalmente, assim se destacavam as 
Escrituras Sagradas de qualquer outra forma de literatura.  
     A regra (ou cânon) das Escrituras do Novo Testamento era a seguinte: 
 
1. Tinha de ter sido escrita por um apóstolo ou apoiada por um deles. 
2. O seu conteúdo precisava ser de carácter espiritual de maneira tal que fosse reconhecida como obra    
    divinamente inspirada. 
3. Precisava de ser universalmente aceite pela Igreja como inspirada por Deus. 
 
     Muito cedo na existência da Igreja cristã, os vinte e sete livros do Novo Testamento foram 
avaliados de acordo com esses critérios, tendo sido informalmente julgados como inspirados por Deus. 
Isto tornou-se oficial quando, sobre bases formais, o concílio de Cartago (um grupo de lideres 
eclesiásticos) anunciou em 397 d.C., que o cânon das Escrituras do Novo Testamento era composto 
dos vinte e sete livros que figuram, actualmente, no Novo Testamento. Assim, aquele concílio 
eclesiástico apenas confirmou já no fim do século IV d.C., aquilo que já era plenamente evidente para 
todos os crentes orientados pelo Espírito de Deus. 
 
9. Diga as datas aproximadas e o nome do grupo responsável pela canonização das Escrituras do 
Antigo e do Novo Testamentos: 
 
a) Antigo Testamento ________________________________________________________________ 
 
b) Novo Testamento _________________________________________________________________ 
 
10. Diga, com as suas próprias palavras, quais os três critérios usados na selecção de antigos escritos 
que foram incluídos no cânon do Novo Testamento.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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O Carácter Fidedigno dos Manuscritos 
 
     A inspiração especial do Espírito Santo, sob a qual os autores sagrados trabalharam ao registarem a 
revelação divina escrita, aplica-se aos escritos originais ou manuscritos. Actualmente, não possuímos 
quaisquer dos manuscritos originais; no entanto, dispomos de muitas cópias excelentes desses 
documentos. Porque existem ligeiras diferenças entre elas, não podemos dizer com certeza que essas 
cópias foram preservadas sem nenhum erro. 
     Porém, mesmo quanto a essa questão de cópia e transmissão das Escrituras Sagradas, vemos muitas 
provas de protecção e cuidados divinos. De facto, a preservação de um escrito exacto no decorrer de 
tantas gerações, por si mesma é um milagre da providência divina. Bem poderia fazer a pergunta: 
“Quão exacto é o texto, porque ocorrem pequenas diferenças entre uma cópia e outra?” A essa 
pergunta podemos responder com toda a franqueza e com grande segurança: “É inteiramente digno de 
confiança! Essas diferenças não afectam qualquer crença ou ensinamento doutrinário nem modificam 
nada do nosso entendimento sobre a revelação divina”. 
     O facto é que muitos peritos têm passado muitos anos a comparar os mais antigos manuscritos 
entre si e com outros manuscritos não tão antigos, mas igualmente dignos de confiança. Esse trabalho 
leva-nos a ter muita confiança no texto bíblico actual. Acrescentando a esses trabalhos as recentes 
descobertas, como as antiquíssimas cópias do texto bíblico perto do mar Morto, confirma com mais 
exactidão que o nosso bíblico tem sido milagrosamente preservado. 
     Os resultados de toda essa erudita investigação asseguram-nos que dispomos de textos inteiramente 
dignos de confiança. Esses estudos indicam que os textos que actualmente temos em hebraico e em 
grego são praticamente os mesmos que os textos originais (chamados autógrafos) e também que todas 
as importantes doutrinas do Antigo e do Novo Testamento estão intactas. Deus, o inspirador dos 
escritos da Sua revelação aos homens, tem-nos preservado através de muitas gerações. Podemos ter 
toda a confiança de que a nossa Bíblia é a Palavra de Deus! 
     Apesar de a Bíblia indicar que foi preciso uma inspiração especial, da parte do Espírito Santo, para 
o recebimento da revelação divina (2 Pedro 1:20-21), não podemos concluir, com base nas afirmações 
da Bíblia, que houve igual inspiração para aqueles que traduziram, copiaram e transmitiram as 
Escrituras no decorrer dos séculos. Não queremos dizer com isto que as traduções não sejam dignas de 
confiança. Pelo contrário, sabemos que a maior parte das traduções, antigas e modernas, está sujeita ao 
escrutínio de uma rígida erudição. A maior parte dessas traduções é de qualidade notável. Contudo, 
queremos deixar bem claro que não podemos fazer de qualquer tradução a nossa autoridade final de fé 
e de conduta. Somos sensatos quando comparamos uma versão com outra, considerando os méritos e 
os deméritos de cada uma delas, à luz de uma sólida erudição. 
 
11. VERDADEIRO-FALSO. (em relação ao cânon das Escrituras, conforme discutimos nesta  lição) 
 
_____ a) Visto que já não dispomos dos manuscritos originais, não podemos ter certeza de que o      
                cânon representa a inspirada Palavra de Deus. 
_____ b) A expressão cânon das Escrituras indica que todos os livros que fazem parte da Bíblia      
              satisfazem esse padrão: eles são divinamente inspirados. 
_____ c) Podemos aceitar com confiança os ensinamentos da Bíblia, porquanto Deus não só inspirou a  
               sua escrita, mas também tem preservado esses escritos através dos séculos. 
_____ d) Não só Deus inspirou os autores das Escrituras de maneira especial, mas também orientou os  
               eruditos que traduziram o sagrado para outros idiomas, de tal modo que também podemos  
               confiar nas traduções, embora haja diversos graus de qualidade e exactidão entre elas. 
_____ e) Alguma literatura apocalíptica, como os chamados livros apócrifos, foi admitida no cânon do   
               Antigo Testamento. 
_____ f) O nosso Antigo Testamento contém o mesmo conteúdo do cânon da Bíblia hebraica. 
 
_____ g) O cânon do Antigo Testamento tem trinta e nove livros, e o cânon do Novo Testamento tem  
               vinte e sete livros. 
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A INTERPRETAÇÃO DAS ESCRITURAS 
Objectivo 4. Dizer qual o método apropriado para se fazer análise e interpretação das Escrituras. 
 
     É possível que, ao ler as Escrituras, tenha observado certos versículos ou partes bíblicas em 
particular que não parecem ensinar claramente os actos e os propósitos de Deus e também não revelam 
o que Ele espera da parte dos homens. Talvez aí nem ao menos se mencione o nome de Deus. Por 
exemplo, com frequência perguntamos que valor pode ter o livro de Eclesiastes e por que motivo o 
mesmo foi incluído como parte da Palavra de Deus. Muitas das afirmações constantes nesse livro 
parecem estar em directa oposição aos ensinos de outras partes das Escrituras. Quando lemos o livro 
de Eclesiastes, notamos que o tema abordado “... é tudo vaidade” (1:2). Por outras palavras, Tudo é 
destituído de sentido, ou então Tudo é inútil. 
     Quando encontramos esses versículos ou passagens particulares da Bíblia, precisamos de analisá-
los cuidadosamente, para interpretá-los de modo correcto. Então precisamos de ler o que antecede e o 
que se segue a esses versículos ou passagens. No caso do livro de Eclesiastes, não devemos separar 
essas afirmações do resto do livro, ou mesmo do resto da Bíblia, para então usá-las como base para as 
nossas vidas. Antes, devemos ler o livro inteiro de Eclesiastes, para compreendermos o que é “sem 
sentido”. Só quando chegamos ao capítulo final desse livro é que a sua mensagem se torna evidente. 
Ali o autor sagrado salienta claramente que, à parte de Deus, a vida é definidamente inútil e destituída 
de sentido. A experiência da vida ensinara-lhe uma lição que ele nos procurava transmitir, sob a forma 
de um aviso útil: 
 
“Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade... Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos; 
porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há-de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que 
está encoberto, quer seja bom, quer seja mau” (Eclesiastes 12:1, 13-14). 
 
     Este exemplo ensina-nos um valioso princípio: Todas as passagens individuais das Escrituras 
devem ser analisadas e interpretadas à luz do ensino de toda a Bíblia. Se aprendermos e aplicarmos 
esse princípio, então edificaremos o nosso entendimento bíblico sobre uma sólida fundação. Não 
devemos ousar alicerçar a nossa vida e as nossas acções sobre um qualquer versículo ou texto isolado 
das Escrituras. Se não seguirmos esse princípio, poderemos cair em sérias dificuldades. 
     Que Deus nos ajude a compreender os ensinamentos da Sua Palavra. O Seu Santo Espírito não só 
impulsionou os homens que escreveram as Escrituras inspiradas, mas agora Ele ilumina a mente 
daqueles que as lêem. Isto significa que o Espírito esclarece a mente do crente para compreender o 
que lê. Sem a ajuda do Espírito, ninguém poderia compreender devidamente as Sagradas Escrituras, 
porquanto o pecado nos obscureceu a mente. Mas, quando o Espírito Santo vem residir em nós, Ele 
esclarece as verdades que se acham na Palavra de Deus, ajudando-nos a interpretá-las correctamente. 
(Romanos 1:21; Efésios 1:18; 4:18; 1 Coríntios 2:6-16; 1 João 2:20, 27). 
     Vemos, portanto, que a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. Apesar do facto que algumas das 
afirmações ali existentes pareçam contraditórias, quando elas são interpretadas à luz de toda a Bíblia, o 
seu sentido torna-se perfeitamente claro. Além disso, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, 
para podermos interpretar correctamente a Palavra de Deus e compreender as lições que Deus quer 
que aprendamos. 
 
12. Complete esta afirmação: 
 
Todas as Escrituras individuais devem ser analisadas e interpretadas à luz dos ensinamentos de  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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A AUTORIDADE DAS ESCRITURAS 
Objectivo 5. Dizer em que nível de autoridade a Palavra de Deus deveria estar nas nossas vidas. 
 
     Surge uma pergunta muito importante, quando estudamos as Escrituras. Que importância lhe 
devemos dar, no que respeita à nossa vida e vontade? A Bíblia, do princípio ao fim, revela os 
sentimentos de Deus sobre a questão. Aprendemos que a Bíblia é a autoridade final em todas as 
questões de fé e de conduta (2 Timóteo 3:16-17). 
     No início da sua comunicação aos homens, Deus revelou a Sua vontade e os Seus propósitos e 
também permitiu que o Seu povo soubesse o que Ele esperava deles: conhecerem os Seus mandamen-
tos e agirem de acordo com estes. “Tudo o que eu vos ordeno, observareis; nada lhe acrescentarás nem 
diminuirás” (Deuteronómio 12:32). Deus chegou a dizer que teria de submetê-los a teste, para ver se 
eles tinham compreendido a Sua Palavra e lhe obedeceriam (Deuteronómio 13:3). 
     Que dizer de um profeta ou intérprete de sonhos que chega à sua região e realiza um milagre ou 
cumpre alguma promessa de maneira especial? Isto faria dele um profeta verdadeiro? Não, a menos 
que o que ele dissesse estivesse em consonância com aquilo que Deus já ensinou na Sua Palavra 
(Deuteronómio 13:1-3). 
     Este princípio é reiterado por toda a Bíblia. Não devemos desviar-nos da verdade por meio de 
maravilhas, sinais e milagres, trocando-a por aquilo que é mero entretenimento ou por qualquer coisa 
que nos afaste das verdades da Palavra de Deus. 
     A única maneira de continuar o relacionamento com Jesus é vivermos de acordo com a Sua 
Palavra: “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor...” (João 15:10). Podemos 
demonstrar o nosso amor a Cristo através da nossa obediência à Sua vontade revelada: “Vós sereis 
meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando” (João 15:14). 
     A Palavra de Deus é a verdade (João 17:17). Por conseguinte, devemos fazer dela a mais elevada 
autoridade da nossa vida, individualmente ou corporalmente, nas nossas igrejas locais. Em muitos dos 
nossos templos, pomos o púlpito no centro da plataforma, pois é ali que a Palavra de Deus é pregada. 
Isto ilustra o que disse o Salmista David: “... pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu 
nome” (Salmo 138:2). 
     A Palavra de Deus deve ocupar o lugar central de todos os aspectos da nossa vida. Devemos dar 
mais valor aos seus ensinamentos do que à família ou aos amigos que temos. Convém-nos dar atenção 
às suas orientações e advertências. Ela deve controlar todas as nossas emoções. 
     É extremamente importante, pois, que haja um são ensinamento bíblico nas nossas igrejas. 
Precisamos de fomentar no coração dos crentes o amor pelo estudo sistemático da Palavra de Deus. As 
pessoas deveriam reunir-se na casa de Deus, não por causa de programas ou de personalidades, mas 
por amarem a Palavra de Deus. 
      
“Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente” (Isaías 40:8). 
 
13. Baseado naquilo que temos estudado nesta secção, explique qual a posição de autoridade que a 
Palavra de Deus deveria ter na nossa vida. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
COMBINAÇÃO 
 
1. Combine cada termo com a sua definição: 

 
_____ a) Transmissão de relatos não escritos de uma   1. Literatura Apocalíptica 
    geração para a outra.       2. Autógrafos  
_____ b) O que sucede quando o Espírito Santo nos ajuda  3. Tradição oral 
    a compreender as Escrituras.     4. Cânon 
_____ c) Os manuscritos originais das Escrituras Sagradas.  5. Inspiração 
         6. Iluminação 
_____ d) Um acto especial do Espírito Santo, que guiou os  7. Revelação 
    autores humanos que escreveram os livros da Bíblia. 
_____ e) O auto-revelação de Deus e os Seus actos 
    que, de outra sorte, não poderiam ser conhecidos. 
_____ f) Escritos caracterizados pela previsão de acontecimentos violentos, que abalam o mundo. 
 
_____ g) Sistema de medições de acordo com certos critérios, para determinar quais livros seriam  
               divinamente inspirados. 
 
 
VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ 2. A Igreja é a autoridade final em questões de fé e de conduta. 
 
_____ 3. Para compreendermos a Palavra de Deus, devemos analisar e interpretar cuidadosamente o 
    que foi escrito, à luz dos ensinamentos de toda a Bíblia. 
_____ 4. A inspiração das Escrituras inclui os autógrafos, as cópias desses autógrafos, as traduções e 
    as versões. 
_____  5. Temos a certeza de que a nossa Bíblia é fidedigna como a inspirada Palavra de Deus     
    porque vemos provas de que Deus preservou o exacto por muitas gerações. 
_____ 6. Todos os livros aceites no cânon das Escrituras são reconhecidos como divinamente     
    inspirados. 
_____ 7. A exclusividade das Escrituras significa que nos sessenta e seis livros da Bíblia 
      encontramos a completa revelação escrita dada por Deus. 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
7. a) João 16:12-15 
    b) Orientação e iluminação profética, e outras doutrinas 
    c) Efésios 3:4,5,9,10; 2 Pedro 3:15,16; 2 Pedro 1:20,21 
 
1. A revelação, no que se refere a Deus, significa que Deus revela às pessoas aquilo que, de outra 
maneira, elas não poderiam saber sobre Ele e sobre os Seus propósitos. 
 
8. Porque sabemos que devemos rejeitar quaisquer revelações posteriores, porque não condizem com 
aquilo que Deus já revelou e não glorificam a Sua Pessoa. 
 
2. a) V 
    b) F 
    c) F 
    d) V 
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9. a) Cerca de 500 a.C., por Esdras e pelos membros da Grande Sinagoga. 
    b) Em 397 d.C., pelo Concílio de Cartago. 
 
3. Citações: 
a) “Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro...” 
b) “Moisés escreveu todas as palavras do Senhor...” 
c) “Mas agora, assim diz o Senhor...” (Isaías foi o escritor sagrado). 
d) “Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo...” e “Assim diz o Senhor...” 
f) “Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são  
    mandamentos do Senhor”. 
g) “...como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada...”  
    (notemos que, no versículo 16, Pedro reconhece que o que Paulo escreveu eram Escrituras). 
 
10. Deveriam ter sido escritas ou apoiadas por um apóstolo. O conteúdo deveria ter um carácter  
espiritual capaz de mostrar a sua divina inspiração. Deveria ser aceite pela Igreja inteira como 
divinamente inspirada. 
 
4. b) a uma capacitação especifica do Espírito Santo... 
    d) à orientação dada pelo Espírito Santo... 
    f) ao conteúdo inteiro das Escrituras... 
 
11. a) F 
      b) V 
      c) V 
      d) F 
      e) F 
      f) V 
      g)V 
 
5. Embora fosse costume quebrar os ossos dos crucificados, para apressar a sua morte, não foi 
necessário quebrar as pernas de Jesus, porque os soldados já O encontraram morto. em vez disso, 
furaram-Lhe o lado com uma lança. 
 
12. toda a Bíblia. 
 
6. a) Jesus mostrou respeito e aprovação pelas Escrituras como a Palavra de Deus; muitas profecias da  
        Bíblia já se cumpriram; há uma grande unidade de temas nas páginas da Bíblia. 
    b) Ele citou frequentemente o Antigo Testamento. 
    c) Um exemplo é o lugar do nascimento de Jesus, predito por Miquéias; um outro é o modo da Sua  
        morte, predito por David e por Isaías. 
    d) A redenção dos homens. 
 
13. (A sua resposta deveria ser semelhante a esta.) A Bíblia, a Palavra de Deus, deveria ser a nossa 
autoridade final em todas as questões de fé (crenças) e de conduta. Ela deveria orientar as nossas 
acções, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Devemos estudar fielmente a Bíblia, aplicando os 
seus ensinamentos a todos os aspectos da nossa vida. 
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LIÇÃO 9 
A Igreja: A Comunidade do Povo de Deus 

 
     Já observou um grupo de crianças a brincar e notou como elas, naturalmente se relacionam umas 
com as outras? Este exemplo ilustra que o homem é uma criatura social – faz parte da sua natureza 
criar relações pessoais e ter comunhão com outras pessoas. Não é de admirar, pois, que Jesus tenha 
fundado uma comunidade de pessoas dotadas da mesma atitude mental, a Sua Igreja, para que a 
vontade de Deus seja cumprida através dela. Pois a Igreja é a comunidade do povo de Deus, cujas 
relações mútuas estão alicerçadas na relação de cada um dos seus membros com Jesus Cristo. 
     Afirmou Pedro: “Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus...”                   
(1 Pedro 2:10). Estávamos do lado de fora. Os nossos pecados separavam-nos de Deus. Porém, quando 
aceitámos Jesus como o nosso Salvador, pela fé, fomos postos numa nova relação com Deus, por meio 
de Cristo. Esse novo relacionamento também nos levou a um novo relacionamento com os outros 
crentes. Tornámo-nos parte da família de Deus, a Sua Igreja. 
     Nesta lição, examinaremos o instrumento que Deus escolheu para O glorificar, para nutrir a nossa 
vida espiritual e para propagar as boas obras da salvação às nações. Estudando acerca da Igreja e 
compreendendo o Seu verdadeiro significado, seremos capazes de apreciar melhor o valor dado pelo 
nosso Senhor à Igreja, ao ponto de ter dado a Sua vida por ela (Efésios 5:25). 
 
Sumário da Lição 
O QUE É A IGREJA? 
QUANDO É QUE A IGREJA COMEÇOU? 
QUAL A NATUREZA DA IGREJA? 
O QUE É QUE A IGREJA FAZ? 
     A Igreja Adora Deus 
     A Igreja Edifica-se a Si Mesma 
     A Igreja Evangeliza o Mundo 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Definir o termo igreja e distinguir entre as definições bíblicas e as não-bíblicas. 
2. Dizer quando a Igreja começou e confirmar a sua afirmação com provas bíblicas. 
3. Explicar a dupla natureza da Igreja. 
4. Enunciar os três propósitos básicos da Igreja e os métodos através dos quais esses propósitos terão 
    cumprimento. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Como pano de fundo desta lição, leia os textos de Actos 2; 1 Coríntios 12:12-31; Romanos 12;     
    Efésios 4:1-16 e 5:22-33. 
2. Faça o desenvolvimento da lição de acordo com o modo de proceder recomendado na primeira  
    lição. Tenha o cuidado de examinar o significado de qualquer palavra-chave que desconheça. 
 
Palavras-Chave 
doutrinário 
ordenanças 
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O QUE É A IGREJA? 
Objectivo 1. Identificar definições do termo “ igreja”, segundo o seu uso na Bíblia. 
 
1. Suponhamos que mencionou a palavra igreja para alguém que nunca antes a tivesse ouvido e  que 
então lhe perguntasse: “Que quer dizer igreja?” Com base na sua própria experiência, escreva uma 
resposta breve a essa pergunta. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
     Se tem as mesmas ideias de tantas pessoas de hoje, então a sua resposta à referida pergunta seria 
algo como: “Uma igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para adorar”. Mas, se quisesse ser mais 
preciso, talvez chegasse a dizer: “A palavra igreja refere-se a uma organização composta por grupos 
de pessoas em diferentes lugares, que têm as mesmas ideias doutrinárias, são guiadas pelas mesmas 
regras e têm objectivos semelhantes”. 
     Ambas as respostas nos dão alguma ideia sobre como o termo igreja é definido por muitas pessoas 
e podem ser consideradas correctas, em conformidade com a compreensão moderna da palavra. 
Contudo, quando a Bíblia fala sobre a Igreja, há um significado muito mais profundo. De facto, a 
Bíblia nunca se refere a certo tipo de edificação como sendo a Igreja, conforme hoje se vê; mas refere-
se a certas pessoas, que formam a Igreja de Deus. A Bíblia também nunca se refere à Igreja como uma 
mera organização. As pessoas que identificam a palavra igreja dessa maneira associam-na a alguma 
denominação, como católica, baptista, metodista, etc. 
     No sentido bíblico, há duas definições da palavra igreja. As palavras raízes de que se compõe o 
termo grego ekklesia, o qual é traduzido por “igreja” no Novo Testamento em português, fazem-nos 
compreender que estão em foco as pessoas que responderam à chamada de Deus. Tendo respondido à 
chamada divina e confessado Jesus como Senhor, essas pessoas tornaram-se membros da Sua família. 
E agora, estão dedicadas à tarefa de anunciar o evangelho, conforme o Senhor as instruiu. Essas 
pessoas formam uma comunidade de obedientes, que se organizam para cumprir a vontade do Senhor. 
Em larga escala, essa comunidade de crentes que confessam Jesus como Senhor, representa a Igreja 
universal, também chamada de Igreja invisível. Estes termos incluem todos os crentes, de todos os 
lugares, que têm a mesma fé em Jesus Cristo e Lhe são leais. 
     Em escala menor, a palavra igreja refere-se a alguma comunidade de crentes, a uma assembleia 
cristã. São os crentes de uma determinada localidade, que compartilham da mesma fé no Senhor Jesus 
Cristo, são leais a Ele e que se reúnem para O adorar colectivamente. Essas comunidades locais podem 
ser chamadas de igrejas locais ou de igrejas visíveis. Vários exemplos de igrejas locais podem ser 
vistos nas páginas do Novo Testamento:  
 
“A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos...” (Romanos 1:7). 
 
“À  igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus...” (1 Coríntios 1:2). 
 
“... às igrejas da Galácia...” (Gálatas 1:2). 
 
“... a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos” (Filipenses 1:1). 
 
     Falando de modo geral, podemos dizer que a Igreja, conforme ela aparece no Novo Testamento, é a 
comunidade do povo de Deus. O termo comunidade é importante como descrição da Igreja, porque 
fala dos crentes individuais que se reúnem com o propósito de terem comunhão e de adorarem juntos  
Deus. Esse espírito comunitário é descrito em Actos 2:42-47: 
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“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. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com 
todos, segundo cada um necessitasse. 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”. 
 
     A Bíblia ensina-nos que a Igreja é o instrumento escolhido por Deus para cumprir as seguintes 
funções: 
 
1. Providenciar uma adoração colectiva (João 4.20-24; comparar com Hebreus 10:25). 
2. Providenciar o necessário para o crescimento espiritual dos crentes (Efésios 4:13-16). 
3. Levar as boas novas da salvação em Cristo a outras pessoas (Mateus 16:18; 24:14; 28:18-20). 
 
     Examinaremos cada uma dessas funções, detalhadamente, mais adiante, nesta mesma lição. 
     Nas Escrituras, com frequência, encontramos as expressões Igreja de Deus e Igreja de Cristo. 
Essas expressões salientam o significativo carácter dessa assembleia, que não deriva dos seus 
membros e, sim, da sua Cabeça, Jesus Cristo, o Filho de Deus. 
     Assim, a Igreja é uma comunhão de pecadores remidos, criada por Deus, tendo todos eles, o 
mesmo Salvador. Esta comunhão de crentes tem unidade porque os seus membros estão unidos uns 
com os outros e com Cristo, através duma união espiritual, produzida pelo Espírito Santo. 
     O Novo Testamento regista que os recém-convertidos eram exortados a confirmarem a sua 
confissão de Jesus como Senhor, através do baptismo em água, o que simbolizava, graficamente, a 
união deles com Cristo (Actos 2:38; 8:12-13; 9:1-19; 10:47-48). Os crentes recém-convertidos, que 
compunham as igrejas locais e faziam parte da Igreja universal, tinham estas características: 
 
1. Eles eram crentes professos em Jesus. 
2. Eles eram baptizados, após terem confessado a sua fé em Jesus Cristo. 
3. Eles organizavam-se em comunidade, para efeito de companheirismo (comparar                         
    Actos 13:43 com 14:23). 
4. Eles tinham um propósito distinto: unirem-se na adoração colectiva e cumprirem a vontade de  
    Deus. 
 
2. Circule a letra que precede cada complemento correcto à seguinte afirmação. O uso que a Bíblia faz 
do termo Igreja inclui a ideia de: 
a) um edifício onde as pessoas se reúnem para adorar Deus. 
b) uma assembleia de pessoas que se reúnem e compartilham de uma fé comum e de lealdade em Jesus  
    Cristo. 
c) uma comunhão divinamente criada de crentes, que confiam no mesmo Salvador e que andam em  
    unidade uns com os outros, por causa da sua união com Ele. 
d) qualquer grupo, organização ou denominação religiosa de qualquer tamanho. 
e) a totalidade da comunidade mundial dos crentes, que confessam uma fé comum em Deus e  
    reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. 
 

QUANDO É QUE A IGREJA COMEÇOU? 
Objectivo 2. Apresentar duas provas bíblicas que mostram quando a Igreja começou e enunciar sete 
actividades dos crentes primitivos. 
 
     A ideia da comunidade formada pelo povo de Deus é vista pela primeira vez no Antigo 
Testamento, na promessa divina de que a família de Abraão seria um instrumento, usado por Deus, 
para abençoar todos os povos da terra (Génesis 12:1-3). Essa promessa foi confirmada no tempo em 
que o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egipto. Então o conceito de comunidade do povo 
de Deus ficou melhor definido quando foram claramente declaradas as responsabilidades e as bênçãos 
do acordo firmado entre Deus e Abraão (comparar Êxodo 19:4-6 com Génesis 22:17-18). 
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     Porém, a narrativa do Antigo Testamento declara que a nação de Israel falhou na sua missão de 
abençoar o mundo, através do seu testemunho e bom exemplo. Embora houvesse uma comunidade do 
povo de Deus no Antigo Testamento, ela ficou aquém do seu propósito. No entanto, não fracassou o 
propósito divino de chamar do mundo um povo para Si mesmo, de remir esse povo do pecado e de 
conceder-lhe a salvação eterna. Esse propósito teria de ter cumprimento por intermédio da morte e da 
ressurreição de Jesus Cristo, o amado Filho de Deus. 
     Jesus introduziu a ideia da Igreja como a comunidade do povo de Deus, durante o Seu ministério 
terreno. Falando com o verbo no tempo futuro, Jesus asseverou: “... edificarei a minha igreja...”   
(Mateus 16:18). Paulo deixou claro, em Efésios 1:19-23, que a ressurreição e ascensão do nosso Senhor 
tinham de ocorrer, antes que a Igreja pudesse ser fundada e Jesus fosse constituído como Cabeça da 
comunidade redimida: 
 
“Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita, nos céus... E sujeitou 
todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu 
corpo...” (Éfesios 1:20, 22-23). 
 
     A ressurreição e a ascensão de Cristo também eram necessárias, para que Jesus ministrasse na 
posição de eterno Sumo-Sacerdote, em favor do Seu povo (a Igreja). Além disso, Ele também teria de 
conceder dons espirituais à Igreja, necessários para às suas operações (Hebreus 4:14-16; 7:25;     
Efésios 4:7-12). 
 
3. Com base nos textos bíblicos do Novo Testamento, em cima considerados, qual destas afirmações é 
correcta? 
a) A Bíblia indica que a Igreja foi fundada pelo Senhor Jesus durante o Seu ministério na Terra. 
b) As Escrituras dão provas de que a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus precisavam de  
    ocorrer, antes que Ele fundasse a Sua Igreja. 
 
     Tradicionalmente, aceita-se que a Igreja começou no dia de Pentecostes, pelo menos 
“oficialmente”, embora os crentes já se viessem a reunir antes mesmo disto. Examinemos as provas 
disponíveis na Bíblia: 
 
1. Pouco antes de subir ao céu, Jesus disse aos Seus discípulos que “... não se ausentassem de  
     Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes. Porque, na  
     verdade, João baptizou com água, mas vós sereis baptizados com o Espírito Santo, não muito depois  
     destes dias” (Actos 1:4-5). (Ler também João 14:12; 16:7-8,13-15). 
2. Em seguida, Jesus prometeu que uma vez que eles fossem baptizados no Espírito Santo, eles tornar- 
    se-iam testemunhas poderosas do evangelho, tanto perto como em países distantes (Actos 1:8). 
3. Fiéis às palavras de Jesus, os discípulos e os crentes que estavam a orar no cenáculo foram  
    baptizados pelo Espírito Santo, que desceu sobre eles no Dia de Pentecostes, para vir residir neles  
    (Actos 2:1-4; comparar os textos de João 7:37-39 e 14:17). 
4. Além disso, naquele mesmo dia, três mil pessoas responderam à mensagem do evangelho,  
    tornando-se parte integrante da comunidade dos crentes. A Igreja foi assim fundada, começando a  
    funcionar como uma comunidade que louvava Deus, fortalecendo-se na fé e evangelizando a  
    comunidade em redor, ou seja, testificando. 
 
     A vinda do Espírito Santo, pois, assinalou o começo de uma nova era, quando aos crentes foi dado 
o poder divino para testificarem sobre a graça salvadora de Deus e a Sua chamada universal para a 
salvação. O livro de Actos declara que, desse dia inicial em diante, os crentes passaram a agir como 
uma família, como uma unidade colectiva. Eis algumas das características daqueles crentes da Igreja 
primitiva: 
1. Eles contavam com um padrão doutrinário, que era o ensino dos apóstolos (Actos 2:42). 
2. Eles tinham comunhão com outros crentes (Actos 2:43). 
3. Eles observavam as ordenanças do baptismo em água e da Ceia do Senhor (Actos 2:41-42, 47;   
    Mateus 28:19; 1 Coríntios 11:23-26). 
4. Eles reuniam-se para orar e adorar publicamente (Actos 2:46; 4:23-30). 
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5. Eles ajudavam os crentes que tinham necessidades (Actos 2:41; 4:32-35; 6:1-7). 
6. Eles nomeavam homens para irem a outros lugares a pregar o evangelho e a fundar novas  
    comunidades de crentes (Actos 8:14-17; 11:22). 
7. Eles examinavam certos aspectos da propagação do evangelho, incluindo as pessoas alcançadas  
    com o evangelho e as práticas seguidas pelos recém-convertidos; fundavam os padrões  
    doutrinários essenciais para os crentes (Actos 11:1-3, 18; 15:4-35). 
 
4. Escreva dois acontecimentos no dia de Pentecostes, que evidenciam que a Igreja começou naquele 
dia, pouco tempo depois de Jesus subir aos céus (Actos 2). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Enuncie, de memória, sete actividades dos crentes primitivos, que lhes davam as características  
próprias de uma igreja. Escreva a resposta e, então, compare-a com a lista que apresentamos nesta 
secção. Essa lista assemelha-se às actividades da sua igreja local? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

QUAL A NATUREZA DA IGREJA? 
Objectivo 3. Reconhecer as características que descrevem a natureza da Igreja. 
 
     Quando uma pessoa aceita Cristo como Senhor, o Espírito Santo, que o levou à salvação, une-o a 
todos os outros crentes numa comunidade espiritual que chamamos de Igreja, ou corpo de Cristo. Na 
Bíblia, a Igreja é comparada a um corpo, a uma noiva, a um edifício, aos ramos de uma vinha e a um 
rebanho. Essas figuras simbólicas também são aplicadas ao crente, como um indivíduo, à igreja local e 
à Igreja universal. 
 
6. COMBINAÇÃO. Combine a expressão com o texto bíblico que a descreve. 
 
_____ a) Lucas 15:4-10 (rebanho)     1. O crente individual 
 
_____ b) 2 Coríntios 11:2 (noiva)     2. Uma assembleia local 
 
_____ c) 1 Coríntios 3:16-17 (edifício)    3. A Igreja universal 
 
_____ d) Efésios 1:22-23 (corpo) 
 
_____ e) Hebreus 13:20 (rebanho) 
 
_____f) João 15:1-5 (ramos) 
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     Este exercício ilustra algo sobre a natureza da Igreja. Um único crente não a compõe, visto ser ela 
um corpo místico composto de muitos crentes individuais. Mas, se identificarmos a Igreja como uma 
instituição ou organização, em seguida perdê-la-emos de vista como uma comunidade de pessoas 
crentes – crentes que se unem devido a intima relação que há entre eles, como resultado do seu 
relacionamento com Jesus Cristo. Esses crentes ministram uns aos outros, amando-se mutuamente e 
ajudando-se uns aos outros na caminhada cristã. Dessa forma, a natureza da Igreja pode ser vista de 
dois ângulos diferentes. Em primeiro lugar, envolve as relações mútuas entre os crentes. Em segundo 
lugar, trata-se de uma manifestação visível da união dos crentes com Jesus Cristo. 
 
1. A Igreja envolve as relações dos crentes uns com os outros e com Cristo 
     Quando um pecador se defronta com a mensagem do evangelho, fica sozinho perante Deus. A sua 
escolha em aceitar ou rejeitar o evangelho é uma decisão pessoal, que só ele pode fazer. Sem importar 
qual seja a sua escolha, ele descobrirá que outras pessoas já fizeram e estão a fazer idêntica escolha. 
Portanto, apesar da salvação ser uma questão eminentemente pessoal, também não é uma questão 
particular. A salvação põe-nos em relacionamento pessoal com Jesus Cristo e com os crentes. Ambas 
as relações são necessárias para o desenvolvimento individual do crente, de uma natureza parecida 
com a de Cristo. 
     Paulo referiu-se ao relacionamento do crente com Cristo, o qual se inicia no momento da salvação: 
“... vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de 
Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim” (Gálatas 2:20). Ele referiu-se à relação dos 
crentes uns com os outros, quando escreveu: “... somos membros uns dos outros” (Efésios 4:25). Por 
outras palavras, os crentes, colectivamente, perfazem a Igreja. 
     Portanto, de certo ponto de vista, cada crente é um indivíduo que vive em relação pessoal com 
Cristo e sobre quem pesam responsabilidades pessoais na sua vida cristã. Mas, de um outro ponto de 
vista, todos os crentes se combinam numa união espiritual que tem uma certa relação com Cristo e que 
envolve responsabilidades colectivas perante Ele. 
 
7. VERDADEIRO-FALSO. As Escrituras comparam a relação entre Cristo e a Igreja à relação que há 
entre uma cabeça e o seu corpo. 1 Coríntios 12:12-27; Efésios 1:22-23; 4:7-16 e CoIossenses 1:18. 
  
_____ a) Há muitas partes no corpo de Cristo. 
 
_____ b) Algumas partes do corpo são menos importantes do que outras. 
 
_____ c) Um crente pode crescer individualmente até à maturidade cristã sem ser membro activo do  
              corpo de Cristo. 
_____ d) Todo o crente faz parte do corpo de Cristo. 
 
_____ e) Cristo é cabeça da Igreja em todas as coisas, sendo a Igreja o Seu corpo. 
 
_____ f) Cada crente é responsável só diante de Cristo. 
 
_____ g) Se um membro do corpo está a sofrer, os outros membros sentirão a sua dor e sofrerão com  
                ele. 
_____ h) Os dons que Cristo deu à Igreja são necessários, para que cada membro possa crescer  
               pessoalmente. 
 
     Estes textos bíblicos ensinam que não é por acidente que, no Novo Testamento, a vida cristã 
aparece como uma experiência colectiva. Os crentes recém-convertidos, muito naturalmente, sentiam-
se atraídos uns aos outros em adoração, comunhão e testemunho. Através do novo nascimento, a 
natureza antiga e egoísta deles é abandonada, e os crentes tornam-se parte de uma comunidade de 
pessoas que se amam e cuidam umas das outras. 
     A Bíblia deixa claro que é um desafio muito grande um crente ser companheiro de outros crentes, 
no corpo místico de Cristo. O facto é que cada um de nós tem responsabilidades que ultrapassam as 
nossas preferências pessoais, o nosso relacionamento pessoal com a Cabeça e os nossos próprios 
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valores individuais. Agora, devemos funcionar como partes ou membros do corpo de Cristo. Isto 
explica o motivo pelo qual Paulo tanto se preocupou com a igreja em Corinto: 
 
“Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma 
coisa, e que não haja entre vós dissensões; antes, sejais unidos, num mesmo sentido, e num mesmo 
parecer” (1 Coríntios 1:10). 
 
     Como parte da Igreja, que está relacionada com Cristo como uma unidade colectiva, eu devo entrar 
em harmonia com outros companheiros, em Cristo, da mesma maneira em que devo entrar em 
harmonia com Ele. A Igreja, pois, conforme é retratada nas Escrituras, é constituída por pessoas. Essas 
pessoas estão relacionadas com Cristo e, por meio d’Ele, umas com as outras. 
 
2. A igreja local é uma manifestação visível da união dos crentes com Cristo 
     Deus designou de tal modo a Igreja que a sua natureza pode ser conhecida através do 
relacionamento entre os crentes. Porque o nosso relacionamento com Cristo é uma experiência 
espiritual, a única maneira desse relacionamento se tornar visível é através das nossas vidas. Podemos 
dizer e devemos dizer a outras pessoas no que cremos. Se as nossas vidas forem assinaladas pela 
gentileza, pelo altruísmo e pelo autêntico amor cristão, então as pessoas compreenderão que a nossa 
associação invisível com Cristo é real. Mas, se não estivermos a viver conforme as nossas palavras 
testificam, as pessoas que não são crentes poderão dizer: “As vossas acções falam tão alto, que não 
podemos ouvir o que vocês dizem”. 
     Outro tanto pode ser dito acerca da vida colectiva da comunidade dos crentes. A realidade do 
relacionamento entre o corpo (a Igreja) e a sua Cabeça (Cristo Jesus) deve ser vista na vida da igreja 
local. Foi por esse motivo que Paulo relembrou aos crentes de Éfeso: “Com toda a humildade e 
mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade 
do Espírito pelo vínculo da paz” (Efésios 4:2-3). 
     Nos dias de Paulo, havia grandes barreiras sociais que separavam os gentios dos judeus, como 
também os escravos dos nascidos livres. À parte do evangelho, não havia como essas barreiras 
pudessem ser derrubadas. Mas o texto de Efésios 2:11-22 explica que, por meio da cruz de Cristo, toda 
essa situação se modificou. Cristo destruiu essa barreira entre os judeus e os gentios, tornando ambos 
“...concidadãos dos santos...” e membros da “...família de Deus” (Efésios 2:19). O nosso relacionamento 
espiritual com Cristo anula todas as distinções sociais, unificando todas as pessoas que se tornam parte 
da família de Deus. 
     Como membros do mesmo corpo, essas pessoas, provenientes de passados formativos e de camadas 
sociais diferentes, são unidas em espírito e em propósito (Filipenses 2.2). Os crentes precisam de ser 
bondosos e compassivos uns com os outros. Jesus mesmo decretou esse requisito, como um novo 
mandamento, ao dizer: “Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos 
amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus 
discípulos, se vos amardes uns aos outros” (João 13:34-35). 
     Dessa forma, vemos que as relações dos crentes devem estar alicerçadas sobre o amor. Esse 
princípio básico é tão importante que pode ser usado como um termómetro exacto, para determinar a 
relação de qualquer indivíduo com Deus: “Aquele que diz que está na luz, e aborrece o seu irmão, até 
agora está em trevas” (1 João 2:9). E o mesmo apóstolo prossegue: 
 
“Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: Eu amo a Deus, e aborrece o seu 
irmão, é mentiroso. Pois, quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não 
viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame, também, o seu irmão” (1 João 4:19-21). 
 
    Foi por esse motivo que Paulo repreendeu os ciúmes e as queixas entre os crentes de Corinto, o que 
já os tinha dividido em facções. Ali uns diziam: “... Eu sou de Paulo, e outro: Eu de ApoIos”                    
(1 Coríntios 3:4). Isto não condiz com o comportamento cristão maduro, mas trata-se da conduta não 
espiritual de crianças na fé cristã. Esses mandamentos e exemplos ajudam-nos a compreender que 
quando não estamos em harmonia uns com os outros, também estamos fora de harmonia com Deus. 
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8. A natureza da Igreja, como uma comunidade espiritual, pode ser definida como: 
a) um grupo de pessoas que estão a tentar ter unidade umas com as outras. 
b) todos os crentes em união com Cristo. 
c) viver na prática diária a experiência cristã. 
 
9. A natureza da igreja local, como uma expressão visível do relacionamento entre o crente e Cristo, 
poderia ser definida como:  
a) um laço espiritual de amor a Deus. 
b) um lugar onde as pessoas se unem em grupos, de acordo com a sua posição social, com o        
    propósito de adorar. 
c) assembleias locais de crentes que estão em relação de união uns com os outros, baseados no amor  
    cristão. 
 
     Vemos, por conseguinte, que a natureza da Igreja é espiritual. Todavia, cada igreja local também é 
uma comunidade prática, onde os crentes demonstram o seu relacionamento com o seu Senhor e uns 
com os outros. Dessa maneira, a Igreja é uma comunidade de crentes onde vemos e experimentamos o 
verdadeiro amor cristão. Porque o amor é a principal característica do nosso relacionamento espiritual, 
esse mesmo amor precisa de manifestar-se nas nossas assembleias locais: 
 
“Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para 
connosco: que Deus enviou seu Filho unigénito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, 
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para 
propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns 
aos outros” (1 João 4:8-11). 
 
10. Baseado nas informações obtidas nesta secção, diga duas características que descrevem a natureza 
da Igreja: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

O QUE É QUE A IGREJA FAZ? 
 
     O que é que a Igreja faz? Quais são os seus propósitos na vida? Através da epístola de Paulo aos 
crentes de Éfeso, ficamos a saber que Deus trouxe à existência aquela comunidade de crentes para 
trazer a saber glória para o Seu nome. O Seu propósito abrangente é redimir-nos, para sermos “Para 
louvor e  glória da sua graça...” (Efésios 1:6). Veja também Efésios 1:12, 14. 
 
     A Igreja glorifica Deus em três aspectos diferentes: 
 
1. Para o alto, quando os crentes O adoram. 
2. Para dentro, quando os crentes se edificam uns aos outros. 
3. Para fora, quando os crentes compartilham do evangelho com os incrédulos. 
 
A Igreja Adora Deus 
 
Objectivo 4. Identificar afirmações verdadeiras relativas à adoração colectiva e explicar o que damos 
a Deus, quando O adoramos. 
 
     A adoração é o acto pelo qual reconhecemos o quanto Deus merece receber reverência e louvor. Na 
adoração colectiva os crentes dirigem louvor e honra Deus, em vista dos Seus graciosos dons ao Seu 
povo, e através do nosso Senhor Jesus Cristo. O foco central da verdadeira adoração não se encontra 
nas pessoas, mas em Deus. Adoramos Deus por causa de quem Ele é (o Seu carácter) e também por 
causa daquilo que Ele faz. 
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     Nas lições primeira a terceira deste curso de estudos, considerámos muitas razões pelas quais Deus 
é digno da nossa adoração. Diz-nos o texto de Salmo 107:1-3: “Louvai ao Senhor, porque ele é bom, 
porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do 
inimigo. E os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul”. 
     Jesus ensinou que Deus procura aquelas pessoas que desejam adorá-Lo “... em espírito e em 
verdade...” (João 4:23). Isto quer dizer que a nossa adoração deve ser sincera, tendo por alicerce o 
relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então, o nosso espírito entra em comunhão com o Espírito 
de Deus. Por meio da provisão da salvação, Deus retirou para sempre as barreiras que certamente 
impediam a nossa comunhão com Ele (Hebreus 4:16; 10:19-22). A verdadeira adoração cristã não está 
baseada naquilo que fazemos para Deus, mas repousa sobre o conhecimento que temos e sobre a nossa 
aceitação daquilo que Ele fez por nós, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. 
     A nossa adoração também não se assemelha à dos pagãos, os quais adoram deuses feitos de 
madeira ou de pedra. A adoração deles visa, supostamente, aplacar a ira das suas divindades, ou obter 
o seu favor. Porém, quando o povo de Deus O adora, eles reconhecem que Ele lhes ofereceu 
livremente a Sua misericórdia e a Sua graça (Salmo 118:1). A adoração, assim sendo, é uma expressão 
de agradecimento a Deus, por causa da Sua graça. 
     Apesar de termos o direito de adorar Deus em particular, o que fazemos com frequência, é muito 
importante compreendermos o valor da adoração colectiva, que é uma sinfonia de louvor a Deus. 
Quando a família de Deus se reúne diante da presença do Senhor, para O glorificar, cada crente é 
capacitado a compreender a unidade do povo de Deus. Existe uma dinâmica espiritual, na adoração 
colectiva, que um indivíduo não pode experimentar sozinho. Isto significa que há um certo poder 
espiritual quando nos reunimos na adoração, que beneficia e fortalece cada adorador. Sou ajudado, na 
minha adoração ao Senhor, quando adoro na companhia de outros crentes. Eis a razão pela qual as 
Escrituras recomendam: “E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas 
obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos 
outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia” (Hebreus 10:24-25). 
     Na adoração colectiva, a Igreja, sob a direcção do Espírito Santo e em consonância com a Palavra 
de Deus, procura glorificar Deus por vários meios, com cânticos, orações e o ministério da Palavra. 
Mas é importante notar que simplesmente passar pelas formas externas de adoração não significa que 
tenhamos, realmente, adorado o Senhor. Podemos gozar a beleza da música, a habilidade do pregador 
ou o prazer de estar com outras pessoas e, no entanto, deixar de adorar Deus. Lembremo-nos que o 
propósito primário de toda a verdadeira adoração é glorificar Deus. Ele deve ser o centro da nossa 
adoração. 
     A adoração colectiva é ilustrada com frequência nas Escrituras. Examinemos alguns poucos 
exemplos: 
 
“E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus: e todo o povo respondeu, Amén, Amén! levantando as suas 
mãos; e inclinaram-se, e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra” (Neemias 8:6). 
 
“E toda a congregação se prostrou, quando cantavam o canto e as trombetas tocavam; tudo isto até o 
holocausto se acabar” (2 Crónicas 29:28). 
 
“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...” (Actos 2:46-47). 
 
“E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as 
coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas acções de 
graças, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre” (Apocalipse 5:13). 
 
     Além de cantar, orar e louvar Deus, a igreja local também adora colectivamente, observando as 
duas ordenanças dadas por Jesus: o baptismo em água e a Ceia do Senhor. No baptismo em água, os 
crentes recém-convertidos são imersos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, como sinal 
externo da transformação interna que receberam. E a Ceia do Senhor deveria ser observada, segundo 
disse Jesus, “... em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este 
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cálix, anunciais a morte do Senhor, até que venha” (1 Coríntios 11:25-26). Assim sendo, a observância 
dessas ordenanças é um acto de adoração colectiva (Mateus 28:19 e 1 Coríntios 11:23-26). 
 
11. VERDADEIRO-FALSO. (em relação à adoração colectiva) 
 
_____ a) O propósito da adoração colectiva é satisfazer a ira de Deus e obter o Seu favor. 
 
_____ b) A adoração em espírito e em verdade requer sinceridade e um relacionamento pessoal com  
     Jesus Cristo. 
_____ c) A adoração colectiva atrai os crentes uns aos outros, em unidade e poder. 
 
_____ d) A adoração espiritual centraliza-se sempre em Deus.  
 
_____ e) A adoração colectiva é ilustrada e ordenada nas Sagradas Escrituras. 
 
12. Três palavras que explicam o que nós damos a Deus em adoração: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A Igreja Edifica-se a Si Mesma 
Objectivo 5. Explicar o sentido do termo “edificar” e também a relação entre os” dons” e “fruto” do 
Espírito e a Igreja. 
 
     Um facto torna-se evidente para nós, quando examinamos as provas bíblicas relativas às funções da 
Igreja: Deus insiste em tratar os crentes como uma comunidade. Compreendemos melhor essa função 
comunitária quando associamos a Igreja com o conceito do corpo. As Escrituras usam a ilustração     
do corpo, para explicar as funções da Igreja, o corpo espiritual e Cristo (Romanos 12:4-8;                    
1 Coríntios 12:4-31; Efésios 4:7-16). Cada membro e a sua contribuição são importantes para o 
funcionamento saudável do corpo. 
     O corpo humano é um organismo muito complexo. Tem muitas partes, cada uma das quais com 
uma função diferente. O corpo de Cristo, de igual modo, conta com muitos membros. Cada membro 
tem um ou mais dons ou habilidades, que o capacitam a contribuir para o bem-estar do corpo inteiro. 
Quais são esses dons espirituais? A lista deles demonstra a grande variedade de dons disponíveis para 
os membros do corpo místico de Cristo. 
 
1. Romanos 12:4-8: Profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição para as necessidades  
    alheias, liderança, demonstração de misericórdia. 
2. 1 Coríntios 12:8-10: Mensagem de sabedoria, mensagem de conhecimento, fé, dons de cura,  
    poderes miraculosos, profecia, capacidade de distinguir entre espíritos, capacidade de falar em  
    línguas, capacidade de interpretar línguas. (também vv.28-30). 
 
     É importante enfatizarmos que indivíduos espiritualmente dotados são dados à igreja, à 
comunidade de crentes, tendo em vista o “... aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, 
para edificação do corpo de Cristo” (Efésios 4:12). Isto significa que os crentes vivem relacionados 
espiritualmente uns com os outros, que eles dependem uns dos outros. Cada membro do corpo de 
Cristo tem um serviço, um talento ou alguma contribuição especial a fazer. E cada um precisa da 
contribuição dos outros membros. Para a colectividade do corpo de Cristo, Deus deu apóstolos, 
profetas, evangelistas, pastores e mestres (Efésios 4:11). 
     Também é importante notar que o corpo de Cristo é um organismo espiritual, unido a Cristo. Isto 
significa que a Igreja é mais do que apenas uma colectividade. Aqueles que confiam em Cristo estão 
vinculados ao Seu corpo místico, por estarem unidos à Cabeça. Esta unidade procede exclusivamente 
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de Cristo, portanto, porque os membros pertencem a Cristo, eles também pertencem uns aos outros. O 
corpo de Cristo vive para servir a Cabeça. No corpo humano, quando o cérebro morre, não há mais 
qualquer necessidade do corpo. Se Cristo não tivesse o Seu devido lugar de Cabeça, não haveria 
qualquer necessidade do corpo. Disse Jesus aos membros da igreja em Sardes: “... Eu sei as tuas obras, 
que tens nome de que vives, e estás morto” (Apocalipse 3:1). A Igreja deve manter o seu 
relacionamento com o Cabeça, Jesus Cristo, na adoração, para que se possa edificar a si mesma. O 
verbo edificar significa “firmar-se”, “melhorar espiritualmente”. 
     Deus cuidou para que houvesse harmonia nesse organismo espiritual, que é a Igreja. Assim como 
as várias partes do corpo humano respondem às necessidades de cada parte, assim, igualmente, o 
corpo espiritual responde às necessidades dos crentes individuais. Quando algum membro sofre, os 
outros compartilham da dor; se um deles se regozija, os outros compartilham dessa alegria                 
(1 Coríntios 12:24-26). A razão para isto é aquela salientada por Paulo: “... Cristo, da qual todo o corpo, 
bem ajustado, e ligado pelo auxilio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o 
aumento do corpo, para a sua edificação em amor” (Efésios 4:15-16). 
     O processo de edificação do corpo místico de Cristo significa que, em certas ocasiões, a Igreja 
precisa de se purificar. Isto pode exigir a disciplina de algum membro que pecou. Jesus falou a esse 
respeito (Mateus 18:15-20) e também deixou instruções para tratarmos com tal pessoa, em espírito de 
amor. Porém, se ela se recusar a dar ouvidos e a arrepender-se, deverá ser excluída da comunidade dos 
crentes (Veja também 1 Coríntios 5:9-13, como um exemplo). 
     É no relacionamento entre os membros do corpo de Cristo que o Espírito Santo produz os vários 
aspectos do Seu fruto nos crentes. Os vários aspectos do fruto do Espírito – enunciados em        
Gálatas 5:22-23 – referem-se às características de Cristo que se desenvolvem no crente, à medida em 
que ele se relaciona com os seus irmãos na fé. Estes vários aspectos do fruto do Espírito são o amor, a 
alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. 
 
13. Complete as seguintes frases: 
 
a) A Igreja edifica-se a si mesma. Edificar significa: ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) A relação entre os dons do Espírito e a Igreja é que ______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) A relação entre o fruto do Espírito e a Igreja é que _______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O cristianismo não se parece com uma caminhada solitária. A leitura do livro de Actos revela que o 
corpo de Cristo é uma comunhão atarefada, compartilhadora e adoradora de crentes unidos com o 
propósito de glorificar Deus, de crescer no Seu amor e de conduzir outras pessoas até ao Seu reino. A 
Igreja é para o benefício daqueles que estão comprometidos com o crescimento, o desenvolvimento, e 
o amadurecimento dos membros do corpo de Cristo. Quando isto acontece, então esse corpo fica 
preparado para desempenhar a sua terceira função: anunciar o evangelho aos incrédulos. 
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A Igreja Evangeliza o Mundo 
Objectivo 6. Explicar como devem ser postos em prática os ensinamentos de Jesus acerca da missão 
da Igreja. 
 
     A primeira ordem dada às pessoas espiritualmente necessitadas é o Seu “Vinde” (Mateus 11:28). 
Uma vez que elas experimentem o Seu padrão e aceitação, então são desafiadas: “... ide...”           
(Mateus 28:19). À medida em que cada comunidade de crentes é edificada na fé, deve concentrar a sua 
energia para fora de si mesma, para o mundo incrédulo. Deus utiliza-se de pessoas para conquistar 
pessoas! A palavra evangelismo significa, literalmente, “afirmação do evangelho”. A Igreja tem a 
responsabilidade e o privilégio de tornar conhecida a provisão de Deus para a salvação de todos os 
seres humanos. 
     Os crentes são pessoas, chamadas do mundo, no sentido de já não serem controladas por valores 
mundanos nem serem mais leais ao mundo. Contudo, eles são desafiados a levar o evangelho ao 
mundo incrédulo. Jesus orou ao Pai assim: “Não são do mundo, como eu do mundo não sou... Assim 
como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo” (João 17:16, 18). Os crentes devem 
separar-se do estilo de vida dos incrédulos, ao mesmo tempo em que devem procurar mudá-lo para 
melhor. Porque os crentes são enviados, isto envolve a ideia de missão. 
     O Novo Testamento fornece-nos o escopo do evangelismo, em Mateus 13:38. Aí Jesus declara que 
“O campo é o mundo....”. Ele desafiou os Seus seguidores com as seguintes palavras: “... ide, ensinai 
todas as nações, baptizando-as.... ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado...” 
(Mateus 28:19-20); veja também Marcos 16:15. A Igreja, por conseguinte, deve compartilhar do 
evangelho com as pessoas de todos os lugares do mundo. 
     A responsabilidade de evangelizar não é uma questão de escolha ou preferência para os crentes. 
Jesus explicou que quando os crentes recebessem o poder do Espírito Santo, eles seriam testemunhas 
dinâmicas “... tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra”         
(Actos 1:8). Deus é glorificado quando pessoas são salvas e acrescentadas ao corpo místico de Cristo; 
pois é nesse processo que os crentes se tornam verdadeiramente produtivos (João 15:1-8). 
 
14. RESPOSTA BREVE. O livro de Actos permite-nos ver sobre como devemos encarar a nossa 
responsabilidade de propagar o evangelho. Diga qual a reacção dos apóstolos, em cada caso: 
 
a) Actos 4:16-20 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Actos 4:31 _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Actos 4:40-42 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Há cerca de seis biliões de habitantes em todo o mundo. Calcula-se que mais de metade deles 
nunca receberam um testemunho adequado sobre o evangelho de Jesus Cristo. O Senhor da seara 
desafiou-nos a declarar-lhes as boas novas da salvação. Ele está a derramar do Seu Espírito sobre os 
Seus servos, por toda a face do globo, a exortá-los a dedicarem-se à tarefa inacabada do evangelismo. 
Ele equipou a Sua Igreja não só com o poder do Espírito, mas também com instrumentos eficazes, 
para que os crentes possam desempenhar a contento a sua missão: o rádio, a televisão, a literatura e as 
reuniões de evangelismo em massa (em algumas culturas). O evangelho está a ser divulgado numa 
escala mais ampla do que nunca antes, através desses meios. No entanto, o maior meio de 
evangelização é o testemunho eficaz e o exemplo piedoso dado por cada crente, onde ele mora e actua. 
     O nosso alvo, pois, deveria ser cuidar para que cada pessoa que é ganha para Cristo e arrancada do 
mundo, seja desafiada a voltar a este, desta vez como um embaixador de Jesus Cristo. Com as suas 
novas convicções e os seus novos padrões, cada crente, segundo o propósito de Deus, deve reentrar no 
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mundo como o Seu representante, oferecendo salvação a todas as pessoas. Desta maneira, a Igreja 
poderá cumprir a sua missão de modo obediente e eficaz, trazendo glória para Deus neste processo. 
 
15.  RESPOSTA BREVE. 
 
a) Qual mandamento é que Cristo dá ao pecador? (uma palavra) ______________________________ 
  
b) Qual ordem é que Cristo dá ao crente? (uma palavra) _____________________________________ 
  
c) Qual é a dádiva mais importante de Jesus à Igreja, para que ela realize a sua missão? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Quem é que Deus usa para ganhar os perdidos? _________________________________________ 
 
e) Jesus disse que os crentes não são do mundo. O que é que Ele quis dizer com isto?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) O que é que Ele quis dizer, ao afirmar que os crentes estão no mundo? _______________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
g) Vários exemplos dados pelos apóstolos, no livro de Actos, ensinam-nos que, em relação à   
sua missão, a Igreja deveria ter qual atitude?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151 

Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA.  
 
1. A Bíblia usa o termo Igreja para se referir a 
a) um grupo de pessoas com crenças semelhantes. 
b) uma comunidade de pessoas que atenderam ao chamamento divino. 
c) um lugar onde as pessoas se reúnem, para adorar. 
d) grupos de pessoas que têm os mesmos pontos de vista doutrinários. 
 
2. A ilustração bíblica da Igreja como um corpo com muitos membros indica que 
a) as pessoas que se reúnem em nome de Deus formam uma igreja. 
b) cada pessoa relacionada com Cristo é a Sua Igreja. 
c) a igreja inclui muitas pessoas em relação umas com as outras, por causa da sua relação individual  
    com Cristo. 
d) cada assembleia é organizada da mesma maneira que todas as outras. 
 
3. A igreja local ou visível aponta para 
a) todo o corpo místico de Cristo. 
b) crentes de um lugar qualquer, que confiam em Jesus Cristo e se reúnem para adorar. 
c) todos os crentes de alguma denominação evangélica. 
d) a Igreja universal. 
 
4. O termo comunidade dá a ideia de 
a) governo. 
b) uma igreja invisível. 
c) pessoas com diferentes ideias que estão a fazer grandes realizações. 
d) compartilhar e desfrutar de comunhão. 
 
5. A Bíblia oferece-nos provas de que a Igreja começou 
a) durante o ministério terreno de Jesus. 
b) no momento da ascensão de Jesus. 
c) no Dia de Pentecostes. 
d) após a conversão de Paulo de Tarso. 
 
6. A natureza espiritual da Igreja manifesta-se visivelmente 
a) quando os crentes demonstram unidade e amor uns com os outros. 
b) quando Cristo vem viver nos corações dos crentes. 
c) por meio dos dons do Espírito. 
d) por meio dos cânticos, das orações e da pregação. 
 
7. Qual é a melhor prova de que uma pessoa ama Deus? 
a) É quando ela ama as outras pessoas. 
b) É quando ela passa muitas horas em adoração e oração. 
c) É quando ela se torna membro de alguma igreja local. 
d) É quando ela testifica aos incrédulos acerca de Cristo. 
 
8. A Bíblia ensina-nos que os dons do Espírito Santo são dados 
a) a qualquer indivíduo que deseja ter um ministério pessoal. 
b) à igreja local, para a sua edificação, operando através dos crentes, quando eles ministram uns aos  
    outros. 
c) para ajudar a Igreja a evangelizar o mundo. 
d) para produzir um carácter parecido com o de Cristo nas pessoas que recebem os dons do Espírito. 
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9. Na ilustração da Igreja como o corpo místico de Cristo, aprendemos que o carácter da Igreja deveria 
    derivar 
a) dos seus membros. 
b) das suas obras. 
c) da Sua Cabeça, Cristo. 
d) da comunhão e companheirismo entre os seus membros. 
 
 
RESPOSTA BREVE. 
 
10. Explique qual é o propósito da Igreja, em relação a cada um destes aspectos: 
 
a) Em relação a Deus: ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Em relação a si mesma: ____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
c) Em relação ao mundo: _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
8. b) todos os crentes em união com Cristo. 
 
1. A sua resposta. 
 
9. c) assembleias locais de crentes que estão em relação....  
 
2. Deveria ter feito um circulo em torno das letras b), c) e e). 
 
10. Ela é uma relação de amor entre os crentes e Cristo. Também é uma relação de amor entre os 
crentes. 
 
3. b) As Escrituras dão provas de que a morte... 
 
11. a) F      
      b) V     
      c) V 
      d) V 
      e) V 
 
4. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, tal como Jesus tinha prometido. Cerca de três mil 
pessoas aceitaram a mensagem do evangelho e foram acrescentadas à Igreja. 
 
12. Podem ser: Glória, honra, reverência, louvor, agradecimento, obediência. 
 
5. Compare a sua resposta com a lista apresentada nessa secção, e, então, compare-a com as funções 
que há na sua própria igreja local. 
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13. As suas respostas deveriam ser semelhantes a estas: 
a) fundar, instruir, aprimorar, fortalecer ou disciplinar. 
b) os dons são dados à Igreja, ou para beneficio da Igreja como um todo. É na adoração colectiva que  
    os dons se manifestam. 
c) o Espírito produz o Seu fruto em nós através do nosso relacionamento com os outros. O fruto  
    espiritual não pode ficar à parte dessas relações. 
 
6. a) 1. O crente individual 
    b) 2. Uma assembleia local 
    c) 2. Uma assembleia local 
    d) 3. A Igreja universal 
    e) 3. A Igreja universal 
    f) 1. O crente individual 
 
14. a) Não podiam deixar de falar sobre o que tinham visto e ouvido. 
      b) Eles falavam com ousadia a Palavra de Deus. 
      c) Eles nunca deixaram de ensinar e de proclamar as boas novas de que Jesus é o Cristo. 
 
7. a) V    
    b) F    
    c) F   
    d) V 
    e) V 
    f) F 
    g) V 
    h) V 
 
15. a) Vinde 
      b) Ide 
      c) O Espírito Santo 
      d) Os crentes (a Igreja) 
      e) Que os crentes se separaram do estilo de vida do mundo, já não se deixando controlar por  este. 
      f) Os crentes receberam a missão de evangelizar o mundo, assim levando homens à salvação. 
      g) A atitude de que ela deve fazer todo o possível para anunciar o evangelho ao mundo inteiro. 
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LIÇÃO 10 
O Futuro: Revelação, Galardões e Descanso 

 
     A Bíblia muito tem a dizer sobre o cumprimento do plano de Deus para o Seu povo. Na sua 
primeira mensagem, após o Dia de Pentecostes, Pedro declarou que, no futuro, Deus restauraria todas 
as coisas (Actos 3:21). Posteriormente, utilizando-se de termos comoventes, o apóstolo Paulo revelou 
a natureza do que jaz pela frente, para os crentes (Romanos 8:18-25). A criação, como ele declarou, 
aguarda a revelação do programa redentor de Deus. 
     Desde a queda do homem no pecado, a natureza tem estado debaixo dos trágicos efeitos da 
maldição divina. Os homens, igualmente, têm gemido sob o peso de uma sobrevivência difícil e 
apertada, em razão da baixa produtividade na terra. O corpo do homem tem sofrido os efeitos das 
enfermidades e da decadência. De ouvidos atentos à voz do seu Criador, o homem (juntamente com o 
resto da criação) aguarda o cumprimento da bendita afirmação: “... nunca mais haverá maldição...” 
(Apocalipse 22:3). Aproxima-se o tempo de quando Deus cuidará da fonte originária de todos esses 
problemas. Os ímpios, incluindo Satanás, serão julgados, porém, antes Jesus voltará para levar os 
justos para viverem com Ele nos céus. Essa é a bendita esperança do crente! 
     Nesta lição discutiremos o cumprimento das profecias da Bíblia, que incluem a consumação futura 
do programa traçado por Deus. Enquanto estiver a considerar estas importantes questões, que a 
esperança assim insuflada o leve a examinar-se a si mesmo de bem de perto, purificando-se de 
qualquer coisa que possa impedi-lo de estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. 
 
Sumário da Lição 
A BENDITA ESPERANÇA 
     O Arrebatamento dos Crentes 
     A Recompensa dos Crentes 
A TRIBULAÇÃO 
     Panorama Sobre a História e a Profecia Bíblica dos Judeus 
     A Septuagésima Semana de Daniel 
A REVELAÇÃO DE JESUS CRISTO 
     As Condições 
     O Evento 
O MILÉNIO 
     Propósitos do Reino Milenar 
     Características do Reino 
O JULGAMENTO DE SATANÁS E DOS MORTOS ÍMPIOS 
     A Decepção Final de Satanás 
     O Grande Trono Branco do Julgamento 
A NOVA CRIAÇÃO 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Dizer os eventos do tempo do fim, em ordem, bem como o significado de cada um deles. 
2. Explicar o propósito e o processo da Tribulação. 
3. Discutir sobre as provas acerca do Milénio e o seu propósito. 
4. Compreender a importância da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto para os crentes 
     como para os incrédulos. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Como pano de fundo desta lição, leia os textos de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 1 Coríntios 15,      
    1 Tessalonicenses 4:13-17, 2 Tessalonicenses 2:1-12 e Apocalipse 19. Procure encontrar e ler  
    referências bíblicas, que forem mencionadas no decurso da lição. Faça a lição e o auto-teste, da  
    maneira de habitual. 
2. Faça uma revisão cuidadosa das lições 8 a 10. Então responda às perguntas do terceiro Exame da  
    Unidade. Ao terminar, envie a sua folha de respostas ao escritório do ICI. 
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Palavras-Chave 
deificar  insuflada vindicar  
     
    

A BENDITA ESPERANÇA 
Objectivo 1. Escrever breves definições de termos relacionados como bendita esperança. 
 
     Na sua epístola a Tito, o apóstolo Paulo declara que o evangelho da graça de Deus apareceu a todas 
as pessoas. O evangelho confronta-os com uma escolha moral: se deverão dizer sim ou não à 
impiedade e às paixões mundanas, para viverem de modo piedoso e auto-controlado na era presente, 
enquanto aguardam a bendita (bem-aventurada) esperança. Esta bendita esperança, no dizer do 
apóstolo, é o glorioso reaparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo (Tito 2:11-14). A 
sua volta também significará a destruição de toda autoridade que se opõe a Deus. Ao iniciarmos o 
nosso estudo sobre as últimas coisas, ou “os acontecimentos do fim”, primeiramente dirigiremos a 
nossa atenção para a bendita esperança dos crentes. 
     Nas horas finais antes da Sua morte, o nosso Senhor revelou aos Seus doze discípulos a base da 
esperança do crente. Ele falou acerca da casa do Seu Pai, com as suas muitas moradas. Também       
lhes disse que Ele partiria do mundo para preparar para eles um lugar (e para todos quantos n’Ele 
viessem a confiar). Também, Ele garantiu que tão certamente quando teria de os deixar, assim também 
voltaria, para os levar para viverem na Sua companhia (João 14:1-3). 
     Esta mensagem de esperança foi confirmada pelos anjos que apareceram, logo após a ascensão do 
Senhor Jesus. Disseram eles: “... Esse Jesus, que de entre vós foi recebido em cima, no céu, há-de vir, 
assim, como para o céu os vistes ir” (Actos 1:11). E o apóstolo Paulo, por divina revelação, declarou 
que os crentes esperam ansiosamente pela “redenção” dos seus corpos (Romanos 8:23), os quais serão 
transformados no momento do aparecimento do Senhor Jesus Cristo (Filipenses 3:20-21). 
     As Escrituras indicam que a vinda do Senhor inclui dois aspectos: 1. a vinda para os crentes; e 2. a 
vinda com os crentes. A vinda de Cristo para os crentes é chamada arrebatamento; e a Sua vinda com 
os crentes chama-se revelação. Quando desenvolvermos o tema dos eventos do fim, discutiremos 
esses dois aspectos. Consideremos primeiramente o arrebatamento e a recompensa dos crentes e 
depois a relação entre os crentes e esses acontecimentos. 
 
1. Escolher a melhor resposta. A bendita esperança refere-se 
a) à revelação de Cristo, quando Ele vier viver com o Seu povo. 
b) ao arrebatamento dos crentes, quando Cristo vier para eles. 
c) a todos os eventos do fim. 
 
O Arrebatamento dos Crentes 
 
     Quando Deus, na Sua soberana sabedoria, determinar que a tarefa de propagação do evangelho está 
completa, então Ele dará inicio à consumação (o ponto em que algo se completa ou chega à perfeição) 
do Seu programa para o mundo. 
 
2. Comparar os textos de Mateus 24:14 e Mateus 24:36. De acordo com esses versículos, o que 
podemos saber acerca do tempo da volta de Jesus, para aqueles que Lhe pertencem? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     Lemos em 1 Tessalonicenses 4:17, que os crentes serão arrebatados para irem ao encontro do 
Senhor nos ares, sendo então levados à morada prometida em João 14:1-3. Em 1 Coríntios 15:50-52, 
Paulo diz que os corpos físicos de todos os crentes serão transformados, porque serão 
instantaneamente mudados e preparados para existência no céu. Esse evento ocorrerá subitamente. 
Sem importar onde esteja o crente, ele será arrebatado repentinamente. As Escrituras comparam esse 
evento súbito com o aparecimento de um ladrão, à noite (1 Tessalonicenses 5:2). 
     A mensagem clara para os crentes é a seguinte: Eles precisam de estar alerta e terem auto-controle, 
enquanto vivem dia após dia, compreendendo que o julgamento de Deus sobrevirá àqueles que 
rejeitarem a oferta divina da salvação (1 Tessalonicenses 5:1-11). A esperança dos crentes, portanto, 
envolve estes pontos:  
 
1. Libertação da vindoura ira de Deus;  
2. o privilégio de ver o Senhor;   
3. a sua transformação segundo a imagem de Cristo (1 João 3:2). 
 
3. RESPOSTA BREVE. 1 Tessalonicenses 4:13-17. 
 
a) Duas aulas de crentes serão arrebatados: os _____________________________________________ 
 
e os ______________________________________________________________________________ 
 
b) A esperança dos crentes, que é a volta do Senhor Jesus, está alicerçada na ____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O apóstolo Paulo indicou que os incrédulos se entristecem por não terem qualquer ______________ 
 
_________________________________________________na ressurreição do corpo e da vida eterna. 
 
     Um exame cuidadoso do texto de 1 Coríntios 15:50-54 mostra que no momento do arrebatamento, 
certas transformações ocorrerão entre os crentes. Naquele momento, os crentes vivos serão instan-
taneamente transformados de seres “mortais” em seres “imortais”. Isto significa que esses crentes 
nunca morrerão. Os crentes que tiverem morrido em Cristo, porém, serão ressuscitados, e então serão 
transformados de seres perecíveis (sujeitos à decadência ou à destruição) em seres imperecíveis (que 
nunca entrarão em decadência, nem morrerão). Porque a carne e o sangue, ou seja, os nossos presentes 
corpos físicos, não podem herdar o reino de Deus, isto indica que os crentes serão transformados, 
recebendo corpos glorificados. Não compreendemos tudo quanto está envolvido nestes corpos 
glorificados, mas sabemos que eles nunca experimentarão novamente a dor, as enfermidades ou a 
morte, porque serão corpos eternos. 
     Apesar do arrebatamento acontecer repentinamente e ninguém, senão Deus Pai, saber exactamente 
o tempo deste, temos alguns indícios sobre quando isto acontecerá. Jesus declarou que haveria sinais 
ou perturbações no firmamento, que causariam angústia e aflição entre as nações. Além disso, haverá 
fomes, enfermidades e guerras, acompanhando esses sinais celestiais (Lucas 21:10, 25-28). Esses 
acontecimentos simplesmente servirão de sinais da aproximação do fim. Os crentes reconhecerão, com 
base nesses sinais, que a sua união com Cristo já se aproxima, sem falarmos na reunião deles com os 
seus amigos e parentes queridos, que já saíram deste mundo para estarem com o Senhor. 
 
4. Explique, em poucas palavras, o que sucederá aos corpos físicos dos crentes vivos e dos crentes 
mortos, no momento do arrebatamento. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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A Recompensa dos Crentes 
 
     Várias referências bíblicas indicam que os crentes serão recompensados ou galardoados com base 
na sua conduta cristã (Mateus 16:27; 2 João 8; Apocalipse 22:12). Paulo, escrevendo aos membros da 
igreja em Corinto, disse: “Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que 
cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal” (2 Coríntios 5:10). A 
palavra traduzida nessa passagem como “tribunal”, é bema, no original grego, que poderia ser melhor 
compreendida como “plataforma de revisão dos galardões”. Uma boa ilustração dessa plataforma é 
aquela onde ficavam os juízes dos antigos jogos olímpicos e que distribuíam as recompensas ou 
prémios aos vitoriosos. O propósito desse exame é que cada crente preste contas de si mesmo a Deus 
(Romanos 14:10-12). 
     O julgamento a ser feito por Deus avaliará o nosso serviço cristão. Não será tanto a quantidade e, 
sim, a qualidade dessas obras, que será examinada pelo Senhor. Qual terá sido o nosso motivo no 
serviço que prestamos ao Senhor? Fomos impelidos por uma altruísta devoção a Ele ou, simplesmente, 
agimos para chamar a atenção para os nossos talentos, habilidades e recursos? A Bíblia revela 
claramente que a qualidade do nosso trabalho será submetida à revisão e tudo o que resistir ao teste da 
qualidade no serviço cristão, será recompensado. Por outro lado, o serviço que tiver sido motivado 
pelo egoísmo ou pelo orgulho, não será recompensado (1 Coríntios 3:11-15). 
     Embora o tempo para esta avaliação das nossas vidas não seja exactamente determinado, alguns 
estudiosos da Bíblia acreditam que a mesma terá lugar depois do arrebatamento. Enquanto aqueles que 
tiverem rejeitado a salvação de Deus estarão a padecer sob um período de extrema iniquidade, 
angústia e caos, como nunca se viu igual na terra, os servos fiéis do Senhor estarão a ser honrados na 
Sua presença. 
 
5. Escolha a melhor resposta. A Bíblia ensina-nos que todo o crente prestará contas do seu serviço  
a Deus e que cada qual receberá 
a) a mesma recompensa, sem importar se o seu serviço foi grande ou pequeno. 
b) uma recompensa com base na quantidade e na qualidade do seu serviço. 
c) uma recompensa baseada nos motivos ou na qualidade do seu serviço. 
d) ou recompensa ou punição. 
 
6. Escreva uma breve explicação sobre cada um destes termos ou expressões: 
 
a) O corpo glorificado do crente ________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) A revelação de Jesus Cristo _________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O arrebatamento __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) A bendita esperança _______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 



 158 

e) O tribunal de Cristo _______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

A TRIBULAÇÃO 
 
     No Seu discurso do monte das Oliveiras, registado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus 
respondeu a duas perguntas que Lhe foram dirigidas pelos Seus discípulos:  
 
1. Quando seria destruído o templo de Jerusalém?  
2. Quais seriam os sinais da volta de Jesus à terra e do fim da presente era ou dispensação? 
 
     A resposta dada pelo Senhor Jesus a essas duas importantes perguntas encerra elementos tão 
combinados entre si que é difícil determinar qual parte da Sua resposta se refere à destruição do 
templo e à dispersão do povo judeu, eventos esses que teriam de ocorrer dentro de alguns poucos anos 
e que se referem aos sinais que antecederão a volta de Jesus, no “fim do século”, isto é, da nossa 
dispensação cristã. 
     Mesmo assim, a alusão feita pelo Senhor Jesus às predições de Daniel, que falam sobre certos 
acontecimentos do tempo do fim, ajuda-nos muito a compreender a sua resposta aos discípulos 
(Mateus 24:15). Em ligação com isto, muito podemos aproveitar se fizermos uma revisão da história 
do povo judeu e a sua relação com os eventos que agora estamos a considerar. Deus deu-nos um 
esquema geral dos acontecimentos futuros que dizem respeito ao povo judaico e à sua capital, 
Jerusalém (Daniel 9:24-27). Esse esquema está baseado num espaço temporal que inclui a história 
passada dos judeus, como também a sua história futura. Leia o nono capítulo do livro de Daniel como 
preparação para a nossa discussão sobre esses acontecimentos futuros. 
 
Panorama Sobre a História e a Profecia Bíblica dos Judeus 
Objectivo 2. Apresentada uma lista de eventos proféticos, extraídos de Daniel 9 e de Amós 9, 
seleccionar aqueles acontecimentos que já se cumpriram. 
 
A Visão de Daniel 
     As Escrituras ensinam-nos que, em face do fracasso do povo judaico em observar o ano sabático, 
cada sete anos para que a terra descansasse, Deus decretou que eles permaneceriam na terra dos seus 
inimigos pelo espaço de setenta anos. (Comparar Levítico 25:2-7 e 26:14-16, 31-35 com                       
2 Crónicas 36:21, que fornecem uma explicação sobre o ano sabático, e o resultado da sua não     
observação). Pelo período de quatrocentos e noventa anos, os judeus não tinham observado os 
exigidos anos sabáticos. A chave para essa breve mas altamente significativa predição, do nono 
capítulo de Daniel, gira em torno de um período semelhante de setenta semanas, ou seja, setenta 
“unidades” de sete anos, conforme se vê nos versículos 24 a 27 daquele capítulo. 
     A nação de Israel estava acostumada a pensar em “semanas” de anos, porque a cada sétimo ano 
havia um ano sabático, para que a terra descansasse (Levítico 25:3-4). O grande jubileu, de 
ajustamentos sociais e económicos, tinha lugar de cinquenta em cinquenta anos, também tinha por 
base um múltiplo dessa importante semana de anos – sete vezes sete, ou sete semanas de ano    
(Levítico 25:8-9). Terminada a série, no ano subsequente, o quinquagésimo, todas as dívidas eram 
canceladas, os escravos eram postos em liberdade e as propriedades eram devolvidas aos seus 
proprietários originais. 
     Quando estavam quase terminados aqueles setenta anos de cativeiro, um anjo foi enviado para 
revelar, através de Daniel, o começo de um novo período no relacionamento entre o Senhor Deus e o 
povo judeu. Conforme é fácil de ver, esse período teria de cobrir o mesmo número de anos que aqueles 
cobertos pelas violações do ano sabático, ou seja, quatrocentos e noventa anos (setenta semanas de 



 159 

=

A cidade e o 
santuário 

serão 
destruídos  

70 a.D. 
Roma assola 
Jerusalém 

O Nascimento 
da Igreja no dia 
de Pentecostes 

A Igreja 
proclama o 
evangelho 

Mateus 24:14 

O ARREBATAMENTO 
O Tribunal de Cristo  

A REVELAÇÃO  
O Senhor é revelado 

em poder  
(Apocalipse 19:11-18) 

O Messias chega 
Entrada Triunfal 
(Lucas 19:28-38) 

O Messias será 
tirado (antes da 
septuagésima 
semana-v.26) 

SETENTA E 
NOVE 

SEMANAS 
483 anos 

+ 

“O príncipe que há-de vir “ 
firmará um concerto. 

O príncipe fará cessar 
o sacrifício e a oferta 
de manjares. 

A SEMANA SEPTUAGÉSIMA 
7 anos (v.27 

SETENTA E DUAS 
SEMANAS 

434 anos (v.26) 

SETE 
SEMANAS 

49 anos (v.25) 

Restauração 
de Jerusalém 

O INÍCIO  
DAS SETENTAS 

SEMANAS 
445 a.C. Vigésimo 
ano de Artaxerxes 
(Neemias 2:1-8) 

ESSES JÁ FORAM OU 
ESTÃO SENDO 
CUMPRIDOS 

ESSES EVENTOS JÁ FORAM 
CUMPRIDOS 

ESSES EVENTOS AINDA NÃO  
FORAM CUMPRIDOS 

A TRIBULAÇÃO 

sete anos). Façamos uma breve revisão dos factos que nos são fornecidos nessa visão de Daniel e, em 
seguida, examinaremos a interpretação dessa visão. 
 

PERSPECTIVA PROFÉTICA DAS SETENTAS SEMANAS 
“Setenta ‘setes’ (semanas) estão determinadas sobre o teu povo (os judeus) e sobre a tua santa cidade (Jerusalém)”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Esta profecia diz respeito ao povo de Daniel, os judeus, e a sua santa cidade, Jerusalém (v.24).  
2. Esta profecia envolve um período de tempo de setenta “setes” ou semanas de anos. Isto representa  
    um período de quatrocentos e noventa anos.      
3. As actividades a serem completadas durante esse período de tempo incluem: 
     a.  Extinguir a transgressão 
     b.  Dar fim aos pecados 
     c.  Expiar a iniquidade 
     d.  Trazer justiça eterna 
     e.  A unção do Santo dos Santos (v.24). 
4. Esse período de quatrocentos e noventa anos começa com um período inicial de sete semanas (49  
    anos); seguido por um período de sessenta e duas semanas (mais 434 anos), totalizando sessenta e  
    nove semanas (483 anos – v.25). E, no fim dos tempos, terminará com um período de uma  
    semana (7 anos; ver o ponto 8., a seguir). 
5. Esse período de quatrocentos e noventa anos começa com um acontecimento bem definido: a  
    proclamação da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. 
6. O período inicial de 69 semanas (de 483 anos) também culmina com um evento bem específico: o  
    aparecimento do Messias e logo após seria cortado (vs.25 e 26). 
7. Dois governantes importantes estão em destaque: o Messias (Jesus Cristo) e o príncipe que há-de vir 
    (o anticristo). O povo desse príncipe teria de destruir a cidade e o seu santuário (vs.25-26). 
8. Ocorrerá, no fim de tudo, uma semana final de anos (ou grupo de sete anos), quando então o  
    príncipe que há de vir (o anticristo) celebrará um acordo com o povo judeu por sete anos. Mas, na  
    metade desses sete anos, isto é, após três anos e meio, esse príncipe violará o acordo firmado, porá  
    fim às actividades religiosas dos judeus e deixará o templo de Jerusalém desolado (vazio, 
    arruinado), antes dele mesmo chegar ao seu próprio fim. 



 160 

7. Baseado nas informações prestadas anteriores, podemos concluir que os períodos de tempo cobertos 
pela visão de Daniel baseiam-se no número de 
a) anos em que o povo judeu deixou de observar o ano sabático. 
b) governantes que teriam de exercer controle sobre o povo judeu. 
c) semanas existentes num ano. 
 
Interpretação da Visão 
     Passemos à interpretação dessa notável visão, que começa em Daniel 9:25-26, onde se lê: 
 
“Sabe, e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o 
Príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas: as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em 
tempos angustiosos. E, depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias, e não será mais; e o 
povo do príncipe, que há-de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação; 
e até ao fim haverá guerra: estão determinadas assolações”. 
 
     Observemos que a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém foi feita no vigésimo ano do 
governo de Artaxerxes (Neemias 2:1-8). Um cuidadoso exame dos registos da história mostra que a 
data de 445 a.C. foi a data desse decreto. Jerusalém, efectivamente, foi reconstruída em tempos 
atribulados. Então, passados mais quatrocentos e trinta e quatro anos, apareceu o Messias (Jesus 
Cristo), exactamente conforme tinha sido predito. Os estudiosos da Bíblia calcularam com exactidão 
que quatrocentos e oitenta e três anos após o decreto do rei Artaxerxes, o Messias, Jesus Cristo, fez a 
Sua entrada triunfal em Jerusalém, na conclusão do Seu ministério terreno (Lucas 19:28-38). Porém, 
poucos dias depois disso, Ele foi tirado ou seja, foi morto, pelos eventos da crucificação. 
     A diferença actual de tempo entre a ordem de começar a edificação do templo e a entrada do 
Messias neste é de 476 anos. Este cálculo toma em consideração o ajustamento de um antigo erro, 
quanto a data do nascimento de Cristo no nosso calendário (Juliano) e a perda de um ano entre 1 a.C. e 
1 a.D. Talvez esteja a pensar por que a se Bíblia refere a 483 anos. Esta aparente discrepância deve-se 
ao facto de que o calendário judaico tinha antigamente só 360 dias por ano. Se multiplicarmos os 360 
dias por 483 e daí dividirmos pelos dias do nosso ano moderno, isto é, 365.25, veremos que o 
resultado é exactamente 476 anos quando aconteceu a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, seguida 
pela sua morte, isto é, “foi tirado”. 
     Em sequência, na visão de Daniel, o anjo revelou-lhe que o povo de um governante futuro, teria de 
destruir a cidade e o santuário, depois que o Ungido fosse morto (v.26). Essa parte da predição 
também se cumpriu com toda a exactidão no ano de 70 d.C., quando o exército romano destruiu a 
cidade de Jerusalém, derrubou as suas casas, incendiou o templo (o santuário) e então separou cada 
pedra do templo que fora edificado (Mateus 24:2). Foi nessa ocasião que a nação judaica, Israel, 
deixou de existir como uma nação soberana (auto-governada). O povo judeu foi espalhado até aos 
confins da terra e os propósitos que Deus tinha predito a longo prazo (Daniel 9:24), aparentemente 
foram adiados para mais tarde. 
     Os acontecimentos preditos na visão de Daniel para a última das setenta semanas de anos, ainda 
não tiveram cumprimento. Ora, é exactamente essa última semana do programa de Deus para a nação 
de Israel que nos interessa particularmente em termos dos tempos do fim. Portanto, devemos examinar 
o que causou a interrupção, dentro do espaço temporal determinado pelo Senhor e começaremos com 
os primeiros dias da nação judaica. 
     De modo breve, Deus deixou muito claro para a nação de Israel que, quando eles entrassem na 
Terra Prometida, a obediência às Suas leis traria benefícios (Deuteronómio 28:1-14). Mas Deus 
também deixou muito claro o que resultaria da desobediência do Seu povo (Levítico 26:14-45; 
Deuteronómio 28:15-68). A Bíblia mostra-nos que, por causa da desobediência e pecaminosidade 
aparentemente incurável, finalmente Deus permitiu que o povo de Israel fosse disperso para longe da 
sua terra. Em seguida, Deus fez com que aquela terra ficasse desolada (Isaías 6:11-12; 17:9 e 64:10). 
Séculos antes, os setenta anos de cativeiro na Babilónia não serviram para fazer o povo de Israel 
voltar-se para Deus de todo o coração. Assim sendo, com a dispersão produzida pela conquista militar 
romana, o povo judeu foi para o “exílio” entre as nações gentílicas, em procura de refúgio, mas sempre 
no meio de intensos sofrimentos. 
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     Desta maneira, Israel, a nação escolhida, foi privada da Terra Prometida por muitos e muitos 
séculos. Todavia, no Seu amor e misericórdia, Deus indicou que não abandonaria totalmente o Seu 
povo (Levítico 26:43-45); pelo contrário, teria de chamá-los de volta desde os confins da terra     
(Isaías 11:11-12). Deus empregaria vários meios para recolher o Seu povo, atraindo-o das suas pátrias 
adoptivas para voltarem ao território que Ele dera ao "pai" deles, Abraão, como uma possessão eterna 
(Jeremias 16:14-16). 
 
8. Qual acontecimento (em cumprimento da predição de Daniel) teve lugar, assinalando o fim da 
nação judaica, levando o povo a espalhar-se até aos confins da terra? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
O Regresso a Israel 
     É deveras interessante que, no começo do século XX, após quase dois milénios de horrendas 
perseguições, muitos judeus começaram a perceber que então já não eram tão detestados como antes. 
Assim sendo, instalaram-se, relativamente satisfeitos, em várias regiões do mundo. E, como resultado 
disso, começaram a perder de vista o seu milenar apego à Terra Prometida. 
     Porém, um líder judeu que vivia na Europa, o Dr. Theodore Herzl, ficou inquieto ao ver as 
perseguições contra os judeus na Rússia, perto dos fins do século XIX. Crendo que as coisas poderiam 
piorar muito para o seu povo, ele procurou interessá-los na ideia da fundação de uma nação judaica na 
Palestina. Contudo, os seus esforços para fundar o moderno “movimento sionista” obtiveram pouco 
sucesso. Para exemplificar, os judeus da Alemanha diziam: “Não queremos saber do sionismo. A 
Alemanha é a nossa Palestina, e Munique é a nossa Jerusalém”. 
     Mas, à medida em que o mundo caminhava para a guerra total na Europa, os judeus descobriram 
que a vida se tornava cada vez mais difícil para eles. Então, durante a Primeira Grande Guerra, o 
movimento sionista exerceu pressão sobre o governo britânico, o que levou à final Afirmação de 
Balfour. Esse documento prometia a protecção inglesa para a fundação de uma pátria para os judeus 
na Palestina. E, quando o governo britânico tomou conta da Terra Santa, após a Primeira Grande 
Guerra, foi encorajada a imigração de judeus para a Palestina. E muitos judeus voltaram para lá, para 
conviver com os árabes que já vinham ocupando a região durante vários séculos. 
     Não demorou muito, porém, para os primeiros indícios da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e 
a perseguição do nazismo contra os judeus assumiu uma incrível intensidade. Essa perseguição tornou-
se tão atroz na Europa que os judeus chegaram à conclusão que a única esperança de sobrevivência era 
eles saírem da Europa e regressarem à sua antiga terra. Terminada, pois, a Segunda Guerra Mundial, 
massas de judeus deixaram os muitos países onde se tinham instalado e voltaram para a Palestina. A 
15 de Maio de 1948, os judeus da Palestina proclamaram o nascimento do moderno Estado de Israel. 
Logo começou a ter cumprimento literal a profecia de Amós 9:14-15: 
 
“E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e 
plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua 
terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus.” 
 
     Aquele território ficara aparentemente abandonado e sem valor, durante quase dois mil anos. Mas 
Deus dissera que haveria de florescer como a rosa (Isaías 35:1-2). Essa profecia de Isaías também se 
tem cumprido de maneira muito exacta. Os lugares assolados foram recuperados e as cidades 
arruinadas têm sido repovoadas, reconstruídas e fortalecidas (Ezequiel 36:33-36; Isaías 61:4). 
     Certo historiador observou que a Primeira Grande Guerra preparou a Terra Prometida para o povo 
judeu; que a Segunda Guerra Mundial preparou o povo judeu para a sua própria terra; e que uma 
guerra futura terá de preparar o povo judeu para regressar ao seu Deus. 
     Aqueles que se mantêm sempre bem informados acerca dos problemas do Médio e Extremo 
Oriente têm consciência de que, em face do regresso dos judeus à sua antiga terra, muitos daqueles 
que tinham ocupado a região há muitos séculos, os palestinianos, foram deslocados, tornando-se 
refugiados em elevado número, noutros países daquela parte do mundo. Isto tem sido uma das causas 
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das tensões e dos conflitos entre os judeus e os seus vizinhos árabes. Conforme veremos mais adiante, 
esse é um factor que contribuirá para o final cumprimento das profecias bíblicas acerca do Médio 
Oriente. 
     Com este quadro profético em mente, voltemos agora para examinar a substância do texto de 
Daniel 9:27, que diz respeito ao “príncipe que virá”, quando o que o Senhor Deus decretou, no 
versículo 24, terá de se cumprir. 
 
9. Faça um círculo em torno da letra que precede os acontecimentos profetizados que já tiveram  
cumprimento, conforme explicado nesta secção 
a) O exílio dos judeus, por setenta anos, por causa da sua desobediência. 
b) A restauração e reedificação de Jerusalém, após os setenta anos do cativeiro babilónico. 
c) A vinda do Messias. 
d) A vinda do Anticristo. 
e) A morte do Messias. 
f) O povo do príncipe vindouro destrói a cidade santa e o templo. 
g) O fim da nação judaica como um país soberano. 
h) A profecia de Amós 9 de que a nação de Israel seria restaurada e o povo voltaria a ter os seus  
    jardins e vinhedos. 
i) O pacto entre o povo judeu e o príncipe que virá, que será rompido três anos e meio mais  tarde. 
 
A Septuagésima Semana de Daniel 
Objectivo 3. Seleccionar afirmações verdadeiras em relação ao período do domínio do Anticristo e da 
batalha de Armagedom. 
 
     Aprendemos que, após a morte do Ungido, a nação de Israel chegou ao fim. Dentro desse mesmo 
período, nasceu a Igreja cristã, a qual deu inicio à missão que lhe foi dada por Deus. O apóstolo Paulo 
declara nos capítulos nono a décimo-primeiro da epístola aos Romanos, que Deus não rejeitou 
completamente o povo de Israel. Contudo, nesse entretanto, Ele desafiou a Igreja a actuar como o Seu 
instrumento evangelizador, enquanto os crentes compartilham do evangelho com os povos do mundo 
inteiro. No intervalo entre a morte do Ungido e a consumação futura do plano de Deus relativo a 
Israel, a Igreja tem continuado a operar. 
     As provas bíblicas salientam o facto de que a Igreja está a esperar pelo regresso do Senhor para a 
arrebatar (1 Coríntios 15:50-52 e 1 Tessalonicenses 4:13-17). Porém, parece que o príncipe que há-de 
vir está a ser restringido ou impedido de aparecer, por actuação do Espírito Santo e por intermédio da 
Igreja, para que ele não inicie a sua horrenda carreira de anticristo (2 Tessalonicenses 2:1-12). Porém, 
assim que a Igreja for arrebatada, esse homem da iniquidade terá de se manifestar abertamente. Então 
Deus dirigirá a Sua atenção para a nação de Israel, uma vez mais, quando os eventos da septuagésima 
semana de Daniel terão o seu cumprimento. 
     Já vimos que o texto de Daniel 9:24-27 fala acerca da nação de Israel. Conforme Jeremias previu, 
esse período de tempo é comparado à angústia que uma mãe suporta, quando dá à luz a uma criança 
(Jeremias 30:1-11). Nenhum outro período da história da humanidade poderá ser comparado a esse da 
septuagésima semana de Daniel, em termos de sofrimento. No dizer daquele profeta, será “... tempo de 
angústia para Jacob...” (Jeremias 30:7). Isto equivale a “tempo de tribulação para a nação de Israel”. 
Como terá lugar todo esse sofrimento? 
 
O Anticristo 
     O texto de Daniel 9:26, conforme se deve lembrar, fala sobre o príncipe que virá, ao passo que o 
versículo 27 revela as suas actividades. Notemos cuidadosamente que ele confirmará um acordo com 
muitos por “uma semana” (sete anos). Aparentemente, as tensões no Médio e Extremo Oriente, entre 
judeus e árabes, continuará, até que venha a surgir alguma crise mais grave, que chegue a ameaçar 
seriamente a paz mundial. Nesse ponto, o príncipe que virá (o Anticristo) entrará em cena, para 
procurar estabelecer a paz. A sua realização diplomática será saudada como um grande triunfo e os 
povos do mundo terão de aclamá-lo como alguém sem igual (Apocalipse 13:4). 
     A nação de Israel dependerá desse pacificador para garantir a sua própria segurança. Liberto da 
preocupação em manter um constante estado de preparação militar, o povo de Israel começará a 
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investir o seu dinheiro e as suas energias em propósitos pacíficos: desenvolvimento agrícola, elevação 
do seu nível de vida e a procura de lares e empregos para muitos judeus ainda dispersos pelo mundo. 
A celebração daquele acordo de paz, identificará esse suposto pacificador como “... o homem do 
pecado...” (2 Tessalonicenses 2:3). 
     Durante três anos e meio as coisas parecerão correr muito bem, naquela região do mundo. Porém, 
bem no meio do tempo estipulado no pacto, o anticristo terá de quebrar a sua palavra (Daniel 9:27). O 
texto bíblico mostra-nos que ele terá de negar os direitos religiosos e civis de Israel. Em lugar da 
adoração ortodoxa deles, ele fundará um abominável sacrilégio (uma odiosa e terrível violação de 
algum lugar consagrado a Deus; no caso, o templo de Jerusalém, que os judeus terão erguido –     
Daniel 11:31). Visto que ele se deificará a si mesmo (proclamando-se Deus) e exigirá adoração à sua 
pessoa (2 Tessalonicenses 2:4, 8-11; Apocalipse 13:13-15), parece que ele levantará uma imagem 
representando-se a si mesmo, no templo de Jerusalém, exigindo então que os judeus a adorem ou 
morram. Nisto, o Anticristo será assessorado por um agente especial, ao qual poderíamos chamar de 
“ministro da propaganda”. Esse falso profeta realizará milagres e exercerá uma poderosa e maligna 
influência sobre os povos da terra (Apocalipse 13:13 e 16:13). 
     O Senhor Jesus referiu-se a esse acto coroador de blasfémia chamando-o de a abominação que 
causa desolação. Ele deixou-nos a seguinte advertência: “Quando, pois, virdes que a abominação da 
desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo; quem lê, atenda; então, os que estiverem 
na Judeia, fujam para os montes” (Mateus 24:15-16). Por meio de uma linguagem simbólica poderosa, 
ficamos a saber os horrores que os judeus terão de experimentar, quando os malignos sistemas do 
tempo do fim tentarem destruir a nação de Israel (Apocalipse 12:13-17; Daniel 12:1, 6-7). 
     Durante esse mesmo período, haverá grande confusão e dificuldade até para os que não são judeus, 
porque três séries de julgamentos divinos serão derramadas sobre os habitantes da terra. Os capítulos 
6, 8, 9, 11 e 16 do livro de Apocalipse descrevem a crescente ira de Deus, que será descarregada 
contra o reino do “príncipe que virá”, conforme o tempo for passando. 
     Quando esse maligno governante mundial procurar fortalecer ainda mais a sua autoridade, usará de 
um sistema mundial que controlará as finanças e o crédito. Através desse meio, ele conseguirá forçar 
as pessoas a aceitarem a sua liderança, porquanto ninguém será capaz de negociar a menos que aceite 
a sua marca de identificação (Apocalipse 13:16-17). Enquanto ele estiver a trabalhar, a ter em vista a 
fundação de um único governo mundial, sob o seu controle encontrará muita resistência. Dessa 
maneira, guerras totais serão uma das características da última metade do seu governo de sete anos. 
     Ezequiel, sob inspiração profética, indica que uma confederação de nações do norte atacará a nação 
de Israel, a qual estará a desfrutar da segurança provida pelo “homem da iniquidade”. As ímpias 
multidões atacantes esperarão poder destruir Israel. Contudo, essa força armada não contará com o 
interesse de Deus pelo Seu antigo povo de Israel. Quando esse ataque for desfechado, Deus defenderá 
o Seu povo e aniquilará quase totalmente as forças invasoras (Ezequiel 38 e 39). Outras forças 
armadas também pôr-se-ão em pé de guerra e o “iníquo” ver-se-á forçado a defender a sua 
reivindicação do governo do mundo. 
 
Armagedom 
     Daniel, igualmente, diz que haverá oposição ao Anticristo, partindo de várias direcções. Isto forçará 
o “iníquo” a nunca cessar de se movimentar, para esmagar toda a oposição (Daniel 11:40-45). Esse 
governo mundial único evidentemente será despedaçado por dissensões (desacordos), à medida em 
que o fim se for aproximando. Conforme o tempo do fim se for avizinhando, Deus reunirá os exércitos 
do mundo para a final e maior de todas as batalhas da história, num lugar chamado Armagedom 
(Apocalipse 16:16). 
     Porém, no momento da batalha do Armagedom, a questão não será resolvida pelos armamentos 
sofisticados dos homens, nem pela força dos exércitos, ou pela dedicação dos guerreiros. Antes, Deus 
surpreenderá os exércitos reunidos, quando Ele invadir o nosso planeta, vindo do espaço exterior. E o 
resultado disso será terrível, em cima de qualquer descrição (Apocalipse 19:19-21). 
     Não só homens arrogantes desafiarão Deus nessa batalha final, mas também estarão prestes a 
destruir a nação de Israel. No entanto, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, surgir em cena, várias 
coisas sucederão. Quando Israel estiver a contemplar a destruição dos exércitos inimigos, subitamente 
eles passarão por uma mudança de coração (Zacarias 14:4-5, 12-15). Aquele que estará a dirigir a 
batalha não será outro senão aquele que os seus antepassados rejeitaram. Aquele que foi trespassado, 
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pois, dará ao Seu povo uma poderosa libertação. Com o aparecimento de Jesus, o povo judeu que tiver 
sobrevivido, será uma população de coração contrito (Zacarias 12:10 – 13:1) e saudarão Aquele que 
estará a vir em nome do Senhor. Mais alguns dos elementos do programa divino, observados em 
Daniel 9:24, serão agora analisados conforme veremos na secção seguinte. 
 
10. VERDADEIRO-FALSO. (em relação aos eventos do período do Anticristo e da batalha do 
Armagedom): 
 
_____ a) Outros títulos dados ao Anticristo são o príncipe que há de vir e o homem da  iniquidade. 
 
_____ b) O Ungido referido é o Senhor Jesus Cristo. 
 
_____ c) Quando a Igreja cristã começou, Deus rejeitou completamente a nação de Israel. 
 
_____ d) Antes do príncipe que há de vir começar a governar, a Igreja será arrebatada. 
 
_____ e) A nação de Israel será poupada das tribulações e testes do tempo do fim. 
 
_____ f) O Anticristo firmará um acordo de sete anos com Israel, garantindo-lhe a paz e isto será um  
              período de grande paz e prosperidade pelo mundo inteiro. 
_____ g) As Escrituras indicam que o anticristo quebrará o seu acordo com Israel e violará o santo  
              templo de Jerusalém. 
_____ h) O Anticristo conseguirá obter controle sobre o mundo inteiro, impondo a sua marca  
               identificadora sobre todos quantos quiserem negociar. 
_____ i) Os primeiros a atacarem, durante a batalha do Armagedom, serão os exércitos reunidos, com  
               as suas poderosas armas. 
_____ j) Finalmente, Jesus revelar-se-á à nação judaica como o seu Senhor. 
 

A REVELAÇÃO DE JESUS CRISTO 
Objectivo 4. Explicar as condições que produzirão a revelação de Cristo e descrever o resultado para 
os dois líderes que se vão opor um ao outro. 
 
As Condições 
 
     Enquanto os eventos do período da Tribulação estiverem a ocorrer na terra, os crentes estarão em 
companhia do seu Senhor. Quando a maré da iniquidade se elevar e a pecaminosidade dos homens 
atingir o seu ponto máximo, ocorrerá o segundo aspecto da vinda do Senhor: a Sua revelação aos 
povos do mundo e aos exércitos reunidos da terra (Apocalipse 1:7; 19:11-21). Nessa ocasião, os 
crentes virão com o Senhor, quando Ele voltar a este mundo (Colossenses 3:4). 
     Nesse tempo, duas condições terão atingido níveis insuportáveis. A primeira delas é a impiedade e 
o egoísmo dos homens. Essa é a razão pela qual dois anjos clamarão que a seara da terra madura seja 
colhida (Apocalipse 14:15). Terá chegado o tempo para a colheita judicial. Deus, que conferiu aos 
homens a liberdade de escolha, já não permitirá que eles sigam as suas distorcidas paixões. Os 
cépticos e os que duvidam, desafiando a própria ideia da existência de um Deus santo, serão 
silenciados. O problema do pecado será solucionado para sempre. Como resposta à afirmação feita 
pelos dois anjos, um outro anjo, figuradamente falando, meterá a sua foice sobre a terra, recolherá as 
uvas e as lançará sobre o grande lagar da ira de Deus (Apocalipse 14:19). 
     A segunda condição que Deus não continuará a tolerar é a perseguição contra o povo de Israel. 
Conforme já vimos, o “iníquo” terá como o seu objectivo primário a extinção (destruição total) dos 
irmãos do Senhor Jesus. Contudo, Deus não se omitirá para sempre, enquanto esse maligno propósito 
estiver a ser levado a efeito. Chegará o momento da Sua intervenção, como parte integrante do Seu 
regresso à terra. 
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11. Escolha uma resposta única. A linguagem figurada de Apocalipse 14:19 significa que chegará o 
tempo quando Deus 
a) destruirá toda a vida vegetal no nosso planeta. 
b) imporá o julgamento final contra as pessoas que O tiverem rejeitado. 
c) arrebatará a Igreja. 
d) fará os ímpios destruírem-se uns aos outros. 
 
O Evento 
 
     No momento da Sua primeira vinda ao mundo, Jesus veio como Servo sofredor. Ele chegou numa 
aldeia pouco conhecida, sem reconhecimento e sem nenhum cerimonial. Só alguns poucos pastores de 
ovelhas contemplaram a glória que resplandeceu numa colina isolada da Judeia, quando uma milícia 
celestial veio dar as boas vindas ao Seu nascimento (Lucas 2:8-15). Porém, no momento da Sua 
segunda vinda, Jesus aparecerá naquele mesmo país, mas dessa vez cercado de grande glória e honra. 
Jesus já não fará apelos aos homens. Pelo contrário, Ele virá para destruir, para conquistar, para impor 
à força a Sua autoridade. 
     Os exércitos celestiais serão visíveis pelos homens, quando vierem na companhia de Jesus Cristo, o 
seu grande Líder. Eles participarão no confronto (encontro face a face) entre o nosso Senhor e as 
forças do iníquo. Notemos, de maneira abreviada, o que será realizado, no momento da revelação do 
nosso Senhor: 
 
1. O objectivo imediato dessa ocorrência será pôr fim à guerra de rebeldia, que terá estalado à escala  
    mundial (Apocalipse 16:12-21; 19:11-21). 
2. O nosso Senhor terá de se revelar como o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Satanás, que até  
    então terá reivindicado ser o governante dos reinos deste mundo, será afastado e Jesus, o Rei  
    legitimo, ocupará o Seu ofício de Rei. 
3. Jesus fará os líderes das forças satânicas tornarem-se impotentes e prontamente Ele terá de confiná- 
    las no lago de fogo e enxofre (Apocalipse 19:19-21). 
4. Naturalmente, conforme já vimos, a salvação do povo de Israel será uma prioridade máxima. O  
    evento do regresso do nosso Senhor resultará na volta do povo judeu ao seu Deus, em tristeza e  
    arrependimento. Um avivamento espiritual tal como nunca antes observado na história ocorrerá. O  
    povo judeu, actualmente cego espiritualmente falando, perderá os seus corações de pedra e receberá  
    corações de carne, sendo dotados do poder do Espírito para poderem observar as leis do seu Criador  
    (Ezequiel 36:26-27). 
5. Finalmente, a vinda gloriosa do nosso Senhor resultará na fundação de um reino mundial de  
    rectidão, chamado de milénio ou reino milenar. As mais claras indicações sobre as condições em  
    que esse reino será fundado, alicerçam-se nas informações apresentadas em Mateus 25:31-46.  
    Parece que o tratamento conferido aos judeus (os irmãos do Senhor) pelos povos da terra, é que  
    determinará isto (Mateus 25:40; Génesis 12:1-3). O milénio será o próximo assunto que teremos de 
    considerar. 
 
12. Quais as duas condições extremas que produzirão a revelação de Jesus Cristo, quando os remidos 
de todos os séculos regressarem à terra em companhia d’Ele? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
13. Qual será o resultado para os governantes das duas forças opostas, quando se encontrarem pela  
ultima vez, face a face? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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O MILÉNIO 
Objectivo 5. Reconhecer os propósitos e descrever as características do reino milenar. 
 
Propósitos do Reino Milenar 
 
     A Bíblia refere-se a uma era de justiça e paz, de rectidão e abundância em associação com a 
segunda vinda do nosso Senhor (Isaías 2:1-4; 65:20-22; Miqueias 4:1-5). Em Apocalipse 20:1-7, é dito 
que esse período de tempo será de mil anos. Obtemos a palavra milénio dos termos latinos mille (mil) 
e anum (ano), podendo serem compreendidos simplesmente, como “mil anos”. Contudo, o reino a que 
nos referimos é chamado na Bíblia de diversas maneiras. Na oração do Pai Nosso, ele aparece como 
“... o teu reino...” (Mateus 6:10), ao passo que em Lucas 19:11 é chamado de “... o reino de Deus”. Por 
sua vez, em Apocalipse 11:15 lemos em relação ao reino “... do nosso Senhor e do seu Cristo...”. E a 
passagem de Daniel 7:14 chama esse reino de “... domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único 
que não será destruído”. 
     Quais são os propósitos desse reino? Em primeiro lugar, no princípio, Deus fundou uma ordem 
moral sujeita às tentações de Satanás e a terra caiu sob a servidão desse espírito maligno. Portanto, é 
necessário que a glória de Deus seja vindicada (aprovada como verdadeira ou certa), pela vitória sobre 
esse domínio satânico. Quando os efeitos da maldição divina tiverem sido anulados e Satanás tiver 
sido amarrado, então os homens serão livres para observar o amor, a justiça e a sabedoria do Senhor, 
enquanto Ele mesmo estará a governar o mundo em equidade e verdade. Como resultado disso, os 
homens darão ao Senhor a sua leal cooperação. No Seu reino de bondade, o nosso Senhor demonstrará 
que as necessidades dos homens foram satisfeitas, que a justiça realmente existe e que a paz e a 
harmonia são possíveis neste mundo. 
     Em segundo lugar, a era do reino é necessária para cumprimento das profecias bíblicas sobre o 
futuro. Deus prometeu a David que os seus descendentes teriam de governar para sempre                   
(2 Samuel 7:8-17; Salmo 89:3-4, 19-37; Jeremias 33:14-26). Conforme já vimos, houve uma 
interrupção nesse governo e essas predições continuam à espera de cumprimento. Na plenitude do 
tempo, Jesus nasceu de Maria, da família de David; mas, até agora, Ele nunca reinou no trono de 
David, em Israel. Por conseguinte, essa profecia bíblica espera cumprimento, no futuro.              
(Daniel 2:34-35, 44-45 e Romanos 8:18-25, quanto a outras predições relacionadas com aquela). 
 
Características do Reino 
 
     Numerosas referências bíblicas ampliam o nosso conhecimento sobre o governo e sobre as 
condições espirituais que existirão durante o reinado do Ungido de Deus. Vamos fazer uma cuidadosa 
revisão delas. 
 
1. Será um reino literal, neste mundo (Zacarias 14:9). 
2. Incluirá todos os povos que permanecerem vivos no mundo (Salmo 72:8-11; Daniel 7:14;      
    Mateus 25:31-32). 
3. Uma vez afastados os efeitos da maldição, o solo produzirá alimentos em grande abundância. Não  
    haverá mais escassez de alimentos nem fome (Isaías 35:1; Miqueias 4:1-4). 
4. A lei do Senhor será obedecida por todos os povos. Essa legislação, apesar de ser bondosa e gentil,  
    também será firme. O resultado disso serão julgamentos perfeitos e perfeita justiça. Todo aquele que  
     se recusar a obedecer será punido (Salmo 2:9; Isaías 11:4; 65:20; Zacarias 14:16-19). 
5. Os súbditos do Rei nesse reino terrestre, serão aparentemente os sobreviventes da Tribulação,    
    judeus ou gentios. 
6. A paz será uma das características fundamentais desse reino milenar, porque o governante será o  
    Príncipe da Paz. Sem a maligna influência de Satanás, não haverá mais guerras (Isaías 11:6-7). 
7. Aparentemente, os crentes remidos ajudarão a administrar os negócios do reino. Os apóstolos  
    governarão a nação de Israel (1 Coríntios 6:2-3; Apocalipse 5:10; Mateus 19:28; 25:30). 
8. O reino animal experimentará uma maravilhosa transformação. Os animais ferozes tornar-se-ão  
    mansos e os animais mansos não viverão atemorizados. Antes, todos viverão juntos, pacificamente  
    (Isaías 11:6-9). 
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9. As pessoas desejarão conhecer Deus e as realidades espirituais. Elas estudarão a Palavra de Deus,  
    de tal maneira que o conhecimento de Deus se tornará evidente por toda a parte (Isaías 2:3; 11:9;   
    Zacarias 8:20-23). 
 
14. Quais destes são propósitos do reino milenar? 
a) Dar a Satanás e aos mortos ímpios uma última oportunidade de se arrependerem e virem a     Deus. 
b) Cumprir as profecias bíblicas relativas aos descendentes de David. 
c) Defender a glória de Deus e determinar que a Sua maneira de fazer as coisas é a única  maneira  
    certa e verdadeira. 
 
15. Diga quais serão as condições das seguintes características do reino milenar: 
 
a) O reino animal ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) A lei do Senhor ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O lugar do reino __________________________________________________________________ 
 
d) Os remidos crentes, que voltarão com Cristo ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Os judeus e os gentios que sobreviveram à tribulação _____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) A Palavra de Deus e as realidades espirituais ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
g) A produção de alimentos ___________________________________________________________ 
 

O JULGAMENTO DE SATANÁS E DOS MORTOS ÍMPIOS 
Objectivo 6. Explicar porque Satanás será solto por um pouco de tempo, durante o milénio e o 
propósito do julgamento do Grande Trono Branco. 
 
A Decepção Final de Satanás 
 
     Terminado o milénio, Satanás será solto do seu confinamento (Apocalipse 20:7-10). 
Imediatamente, ele percorrerá a terra inteira, para enganar os homens uma vez mais, encorajando-os à 
rebeldia contra o Senhor. Somos informados na Bíblia que as multidões da terra cerrarão fileiras em 
torno de Satanás, preparando-se para combater contra o povo do Senhor, na sua capital. 
     Poderia fazer a pergunta: “Como é que pessoas que viveram debaixo do reino justo e bondoso do 
Rei Jesus poderiam voltar-se contra Ele, sendo levadas a crer que poderão ter sucesso na sua rebelião 
contra Ele?” Mas, deve lembrar-se do facto que, durante todo o milénio, Satanás estará amarrado. As 
pessoas terão de seguir as leis do reino de Deus. Ao mesmo tempo em que estiverem a obedecer ao 
nosso Senhor, muitos preferirão não aceitar a graça salvadora de Deus. Deus não forçará ninguém a 
receber o Salvador. Assim, no fim do reino milenar, muitos aparentemente não terão confiado em 
Cristo quanto à sua salvação. Então, quando Satanás reaparecer, com outra ilusão – a grande mentira – 
toda aquela gente terá a oportunidade de se revoltar. Eles terão o privilégio de exercer o seu direito de 
escolha. 
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     Essa rebelião será de escala mundial e irá crescer até ao ponto em que Satanás lançará directamente 
as suas forças contra o acampamento do povo de Deus. Contudo, Deus enviará juízo de fogo contra os 
rebeldes e eles serão consumidos. Satanás, o seu chefe, será amarrado para sempre, confinado ao lago 
de fogo, juntamente com a besta e o falso profeta (que lá já se encontrarão) e terão de sofrer as 
consequências da sua atitude de rebeldia. 
 
O Grande Trono Branco do Julgamento 
 
     Após essa rebelião satânica final, chegará o tempo do juízo final. Aqueles serão momentos 
terríveis, quando toda a humanidade for convocada à presença da majestade de Deus. Todos aqueles 
que morreram sem aceitar a salvação oferecida por Deus ressuscitarão para se colocar perante o 
grande Trono Branco (Apocalipse 20:11-15). Aqueles que morreram em Cristo já terão sido 
ressuscitados, no momento do arrebatamento da Igreja (1 Tessalonicenses 4:13-17). 
     Aqueles que estiverem diante do grande Trono Branco serão julgados com base nas suas obras e 
será verificado se os seus nomes estão enunciados no Livro da Vida. Durante esse julgamento, haverá 
a avaliação das obras de cada indivíduo. Em seguida, será feito um exame para ver se o nome desse 
indivíduo consta no Livro da Vida. Mas, porque toda aquela gente morreu sem aceitar a salvação de 
Deus, os seus nomes não se encontrarão no Livro da Vida. Baseado na perfeita e estrita justiça, cada 
incrédulo receberá a sentença do confinamento eterno no Lago do Fogo. Tal exílio não será apenas 
para o fogo eterno, pois aquele também será um lugar de trevas e de horror. O Senhor Jesus referiu-se 
a esse horror, indicando que ali as pessoas chorariam e rangeriam os dentes (Mateus 8:12; 13:42; 
22:13; 24:51; 25:30). Dessa forma, portanto, Deus porá fim ao mal na Sua criação, banindo-o para 
sempre. 
 
16. RESPOSTA BREVE – Complete as frases seguintes:  
 
a) A razão pela qual Satanás será solto por pouco tempo, depois do milénio, será para  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) O propósito do grande julgamento do Trono Branco será __________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

A NOVA CRIAÇÃO 
Objectivo 7. Dizer como espera fazer parte da Nova Criação que Deus fundará. 
 
     O apóstolo Pedro, ao escrever sobre a presente ordem de coisas no mundo, diz que aquelas que aqui 
existem serão consumidas pelo fogo. A terra passará por uma renovação (mudança, transformação), 
por meio das chamas (Isaías 65:17; 2 Pedro 3:7). Porém, segundo diz o mesmo apóstolo, após essa 
tremenda destruição, devemos esperar por “... novos céus e nova terra, em que habita a justiça”             
(2 Pedro 3:13). Assim, finalmente Deus conduzirá o Seu povo leal a essa gloriosa e eterna criação. 
     Embora o milénio seja uma verdadeira era áurea os crentes serão levados a um ambiente ainda 
superior, participando da era em que Deus Pai se tornará tudo para todos. No momento dessa nova 
criação, Deus estabelecerá a Sua residência na terra. A cidade que o Senhor terá preparado desafia 
qualquer tentativa de descrição (1 Coríntios 2:9-10). Ela será linda, em cima de tudo que já tenhamos 
visto (Apocalipse 21 e 22). 
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     A vida eterna, conforme alguém já observou, não é algo destituído de mudanças ou variedade, nem 
Deus se retirará, quando o Seu programa tiver sido completado. Ele é o Deus dos vivos, e seremos 
semelhantes a Ele! Deus criou um vastíssimo universo, que parece encontrar-se num estado de 
continua renovação. Na era vindoura da eternidade, nós, que agora vemos apenas um indistinto reflexo 
da realidade das coisas, disporemos de toda a eternidade para estudar as maravilhas dessa criação 
divina em eterna progressão (1 Coríntios 13:12). Podemos unir as nossas vozes ao cântico dos anciãos, 
em redor do trono de Deus, enquanto O louvamos: 
 
“Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder; porque tu criaste todas as coisas, e por tua 
vontade são e foram criadas” (Apocalipse 4:11). 
 
     Podemos contemplar novamente o desenrolar da história desde que os anjos disseram que Jesus 
voltaria a este mundo (Actos 1:11). Tanta coisa já aconteceu! Tantas profecias da Bíblia já tiveram 
cumprimento. Os eventos têm impulsionado a humanidade para a frente, até ao momento em que 
agora nos encontramos: estamos na véspera da última fase do programa traçado por Deus. 
Regozijamo-nos perante isso, pois estamos cada vez mais perto do dia da nossa redenção final. Nunca 
devemos esquecer-nos de que a nova criação aguarda por nós, onde Jesus será o Rei! Prometeu-nos 
Ele: “Eis que presto venho: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro” 
(Apocalipse 22:7). Nós, os remidos do Senhor, respondemos: “... Ámen. Ora vem, Senhor Jesus!” 
(Apocalipse 22:20). 
 
17. Examine-se a si mesmo, enquanto concluímos esta lição, e escreva como espera fazer parte da 
nova criação que será fundada por Deus (Apocalipse 22:12-17). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Ao chegar à conclusão deste estudo, devemos manter em mente o facto que há um grande valor 
ético no estudo da Palavra de Deus, sobretudo nos seus aspectos proféticos: 
 
“Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos 
que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque, assim como é, o veremos. E qualquer 
que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele (Cristo) é puro” (1 João 3:2-3). 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ 1. Os eventos que terão lugar na terra, depois do arrebatamento, chamam-se de a bendita    
               esperança. 
_____ 2. O arrebatamento e a revelação de Cristo são dois eventos distintos. No primeiro, Ele virá  
               para os Seus e, no segundo, eles voltarão à terra com Ele. 
_____ 3. O dia e a hora do regresso de Jesus podem ser determinados estudando-se a lista das  
               “semanas” no nono capítulo de Daniel. 
_____ 4. Tanto os crentes mortos como os crentes vivos serão incluídos no arrebatamento. 
 
_____ 5. A Bíblia ensina que haverá graus de recompensa ou galardão para os crentes. 
 
_____ 6. Quase todas as predições do nono capítulo de Daniel já se cumpriram. 
 
_____ 7. O Messias que foi cortado refere-se ao Anticristo. 
 
_____ 8. O período de tribulação durará sete anos e a metade desse período, o Anticristo quebrará o  
              seu acordo firmado com o povo judeu. 
_____ 9. Israel foi disperso da Terra Prometida por causa da sua desobediência. 
 
_____ 10. O renascimento da nação de Israel, em Maio de 1948, sucedeu em cumprimento de uma  
                 profecia bíblica. 
_____ 11. O Anticristo conseguirá produzir uma paz permanente no mundo, pelo espaço de mil anos. 
 
_____ 12. Só os judeus terão de trazer a marca identificadora do Anticristo, para poderem negociar. 
 
_____ 13. O Armagedom será uma terrível batalha entre a nação judaica e os seus inimigos, em que  
                 Jerusalém e todos os seus habitantes serão destruídos. 
_____ 14. A revelação de Jesus Cristo ocorrerá quando a perseguição contra os judeus e a impiedade  
                 da humanidade tiverem chegado a uma condição extrema. 
_____ 15. No momento da revelação de Jesus Cristo, serão derrotados o iníquo e os seus exércitos, e  
                 Jesus então revelar-se-á como Rei dos reis e Senhor dos senhores. 
 
 
Não se esqueça de completar o Exame da Unidade 3, e envie-o ao escritório do ICI. 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
9. Os eventos descritos nas respostas a), b), c), e), f), g) e h) já aconteceram. As respostas d) e i)  ainda 
não aconteceram. 
 
1. b) ao arrebatamento dos crentes, quando Cristo vier para eles. 
 
10. a) V  f) F 
      b) V  g) V 
      c) F   h) V 
      d) V  i) F 
      e) F   j) V 
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2. A Sua volta ocorrerá assim que o evangelho tiver sido pregado pelo mundo inteiro. Mas, ninguém 
sabe o dia nem a hora. 
 
11. b) imporá o julgamento final contra as pessoas que O tiverem rejeitado. 
 
3. a) mortos, vivos 
    b) própria Palavra do Senhor 
    c) esperança 
 
12. Extrema impiedade ou pecaminosidade e egoísmo dos homens; extrema perseguição da nação de 
Israel. 
 
4. Ambos receberão corpos novos, glorificados, imortais e imperecíveis. 
 
13. Satanás e as suas forças serão afastadas do poder e serão lançados para dentro do lago do fogo. 
Jesus Cristo assumirá a Sua legítima posição de Rei dos reis e Senhor dos senhores. 
 
5. c) uma recompensa baseada nos motivos ou na qualidade do seu serviço. 
 
14. b) e c) são propósitos do reino milenar. 
 
6. a) Um corpo imortal, imperecível, que substituirá o corpo físico que agora temos, no momento do  
         arrebatamento. 
    b) Quando Jesus voltar com o Seu povo, para fundar o Seu reino. 
    c) Quando Jesus voltar para os Seus; os mortos em Cristo ressuscitarão e sairão ao encontro do  
        Senhor, nos ares. 
    d) O arrebatamento. 
    e) A “plataforma de avaliação” onde Jesus julgará as obras dos crentes, quando serão dadas  
        recompensas com base na qualidade da vida cristã e do serviço prestado por eles. 
 
15. a) Todos os animais viverão juntos e em paz. 
    b) Será obedecida; haverá julgamento e justiça perfeita. 
    c) A terra. 
    d) Reinarão juntamente com Cristo. 
    e) Serão súbditos do Rei celestial. 
    f)  Serão desejadas e estudadas. 
    g) Será muito abundante. 
  
7. a) anos em que o povo judeu deixou de observar o ano sabático. 
 
16. a) dar aos habitantes da terra a oportunidade de escolherem entre ser favoráveis ou contrários a  
          Deus. 
      b) dar margem ao julgamento de Deus contra os ímpios, baseando-se nos seus nomes estarem   
           escritos ou não no livro da vida. 
 
8. A destruição do templo de Jerusalém em 70 d.C. 
 
17. A sua resposta. A nova criação destina-se a todos aqueles que tiverem reconhecido Jesus como o 
Senhor das suas vidas, e cujos nomes estiverem escritos no livro da vida, e ansiarem pela Sua vinda. 
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GLOSSÁRIO 
            Lição 
apocalíptico uma série de obras apócrifas que apareceu entre 210 a.C. e 200 d.C. 

Assemelham ao livro de Daniel, não são considerados de confiança. 
 

8 

ascensão elevação aos céus, auge da última manifestação de Jesus Cristo depois da 
sua ressurreição 
 

3 

autógrafo escrito do próprio autor, original 
 

8 

cânon catálogo de livros reconhecidos como inspirados. A palavra cânon significa 
uma regra ou medida ou varinha direita. Assim este catálogo de livros é a 
nossa regra de fé, regra da Igreja, regra da verdade. 
 

8 

consciência voz secreta da alma, que aprova ou reprova os nossos actos. Faculdade de 
fundar julgamentos morais dos actos realizados 
 

6 

deidade 
 

natureza divina; Deus 3 

deificar 
 

divinizar 
 

10 

doutrinário 
 

que encerra uma doutrina 
 

3 

encarquilhada 
 

rugoso; enrugado, ressequido 
 

1 

engodo  
 

coisa com que seduz alguém, adulação astuciosa 
 

5 

epístolas 
 

cada uma das cartas dos apóstolos e comunidades cristãs primitivas, são 21 
no Novo Testamento. 
 

8 

erudição 
 

instrução vasta e variada, adquirida sobretudo pela leitura. 
 

8 

escrutínio 
 

exame atento, minucioso 
 

8 

expiado 
 

purificado de crimes ou pecados, reconciliado 
 

7 

imersão 
 

acto de imergir, fazer submergir, mergulhar, afundar 
 

4 

imortalidade 
 

vida perpétua 
 

6 

inspiração ao pé da letra quer dizer “soprar para dentro”. No sentido bíblico fala do 
acto de Deus de impulsionar os escritores da Bíblia dando, através deles, a 
perfeição revelada por escrito que Deus quis compartilhar. 
 

8 

insuflado 
 

insinuado, sugerido, inspirado, incutido 
 

10 

ludíbrio 
 

objecto de desprezo e zombaria 
 

5 

mazelas 
 

ferida, chaga, doença, enfermidade, moléstia 
 

7 

mediador 
 

aquele que intervém para fundar um acordo entre duas ou mais pessoas 
 

3 

monitor 
 

aquele que dá conselhos, lições, que admoesta 
 

6 

omnipotência 
 

poder absoluto e infinito 
 

1 



 173 

omnipresença 
 

qualidade de Deus que está em toda parte 
 

1 

omnisciência qualidade de Deus, que sabe tudo 
 

1 

ordenanças ordens, leis, regulamentos 
 

9 

probidade integridade de carácter; honradez, pundonor 
 

2 

regeneração restabelecimento do que estava destruído, restaurar 
 

4 

revelação inspiração divina para se conhecerem certas coisas 
 

8 

simulação disfarce, fingimento, hipocrisia 
 

7 

transigência condescendência, tolerância, ceder 
 

2 

vicária que faz as vezes de outrem ou de outra coisa 
 

3 

vindicar reclamar ou exigir, em juízo, a restituição de; reivindicar; justificar,        
defender; corrigir, conservar 
 

10 
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RESPOSTAS AOS AUTO -TESTES 
 
Lição 1 
 
1. a) espírito 
2. a) terei de conduzir-me de um modo que Lhe agrade e terei de confiar n’Ele, para me  ajudar em  
        todas as dificuldades que tiver de enfrentar. 
3. c) é capaz de satisfazer todas as necessidades que possamos ter. 
4. c) a Sua sabedoria 
5. F  8. V 
6. F  9. V 
7. V  10. F 
 
Lição 2 
 
1. V  6. V  11. V  
2. F  7. F  12. F  
3. V  8. V  13. V  
4. F  9. V  14. F  
5. V  10. V  
 
Lição 3 
 
1. a), b) e d) são provas da humanidade de Cristo. 
2. b) o Seu comportamento, as Suas qualidades e as Suas reivindicações provam que Ele era mais do  
        que um mero homem. 
3. d) era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. 
4. b) é uma pessoa divina que assumiu a nossa natureza humana. 
5. a) por em acção o plano da redenção do homem traçado por Deus. 
6. a) foi uma tarefa que Ele tomou voluntariamente sobre Si, para pagar a pena imposta pelos nossos  
        pecados. 
7. a), b) e d) são razões para a encarnação ser necessária. 
8. b) mortificar a sua natureza pecaminosa, porque a salvação permite que o crente viva uma vida  
        santa. 
9. a), b), d) e e) são significativas na obra da ressurreição de Cristo. 
10. a) produziram um novo aspecto do ministério de Cristo: como Soberano Senhor, Ele edifica  a Sua  
          Igreja e cuida dela, e a Sua presença está em toda a parte. 
 
Lição 4 
 
1. V  6. F  11. F  16. V  
2. V  7. F   12. V  17. V 
3. V  8. V  13. V  18. F 
4. F  9. F  14. V  19. V 
5. V  10.V  15. F  20. F 
 
Lição 5 
 
1. V  6. V  11. F  
2. V  7. F  12. V  
3. F  8.V  13. F  
4. V  9. V  14. V  
5. V  10. V  15. V  
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Lição 6 
 
1. a) foi uma criação singular de Deus, colocado em cima das outras criaturas e abençoado por Ele. 
2. c) semelhante na sua personalidade, na sua consciência moral e social, e na capacidade de dominar. 
3. a) aspectos materiais imateriais. 
4. b) a alma 
5. b) ao ser imaterial do homem 
6. a), b), c) e d) são correctas. 
7. c) as emoções apelam para a pessoa agir de uma maneira ou de outra. 
8. a) ter a compreensão dos factos envolvidos na matéria em questão. 
9. b) pesa os cursos de acção, em confronto com os padrões de conduta do próprio indivíduo. 
10. c) da graça de Deus, que oferece a salvação e a capacidade do homem obedecer a Deus. 
11. c) O corpo físico do homem morrerá; a alma/espírito do crente irá imediatamente até à presença do  
          Senhor e, no momento da segunda vinda de Cristo, o crente receberá um corpo glorificado; mas  
          o incrédulo experimentará tormentos eternos, no hades ou inferno. 
 
Lição 7 
 
1. Adão e Eva 
2. Satanás e os seus anjos 
3. indica a necessidade de governo na sociedade. 
4. arrependimento do pecado, abandonando-o e aceitando a oferta da salvação de Deus através de    
    Cristo, e depois continuando a andar na luz. 
5. separação eterna de Deus. 
6. Falsa. (Deus propôs dar ao homem o direito de escolher ter comunhão com Ele). 
7. V  10. F (Ele imita o programa de Deus). 
8. V  11. V 
9. V  12. V 
 
Lição 8 
 
1. a) 3. tradição oral   2. F 
     b) 6. Iluminação   3. V 
     c) 2. autógrafo   4. F 
     d) 5. inspiração   5. V 
     e) 7. revelação   6. V 
     f)  1. literatura apocalíptica  7. V 
     g) 4. cânon 
 
Lição 9 
 
1. b) uma comunidade de pessoas que atenderam ao chamamento divino. 
2. c) a igreja inclui muitas pessoas em relação umas com as outras, por causa da sua relação individual  
        com Cristo. 
3. b) crentes de um lugar qualquer, que confiam em Jesus Cristo e se reúnem para adorar. 
4. d) compartilhar e desfrutar de comunhão. 
5. c) no dia de Pentecostes. 
6. a) quando os crentes demonstram unidade e amor uns com os outros. 
7. a) É quando ela ama as outras pessoas. 
8. b) à igreja local, para sua edificação, operando através dos crentes, quando eles ministram uns aos  
        outros. 
9. c) da Sua Cabeça, Cristo. 
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10. a) A Igreja adora Deus através do louvor, reverência, honra e obediência. 
      b) A Igreja edifica-se a si mesma (fortalecendo-se, disciplinando-se a si mesma e ajudando os seus  
          membros). 
      c) A Igreja leva a mensagem do evangelho para o mundo (evangeliza o mundo). 
 
Lição 10 
 
1. F  6. V  11. F  
2. V  7. F  12. F  
3. F  8. V  13. F  
4. V  9. V  14. V  
5. V  10. V  15. V  


