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LIÇÃO 5 
A Mensagem da Pregação 

 
     Já aprendemos que a pregação no Novo Testamento incluía vários meios de divulgar o evangelho. 
Os crentes iam para todos os lugares, pregando a mensagem da salvação, conversando e contando as 
boas novas. Através do seu próprio testemunho pessoal, testificando dinâmicamente, causaram um 
impacto enorme na sua geração. A pregação do Novo Testamento também se referia à abordagem 
mais formal e estruturada, em que uma pessoa ministrava entregando um sermão de modo semelhante 
à pregação dos dias de hoje. Quer falassem com uma só pessoa, quer pregassem a muitas, a sua 
mensagem era a mesma: o evangelho de Jesus Cristo. Mais tarde, Paulo mandou Timóteo pregar a 
Palavra aos crentes: “Que pregues a Palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, 
exortes, com toda a longanimidade e doutrina” (2 Timóteo 4:2). Este último ministério servia para levar 
os crentes à maturidade e para os ajudar a evitar as falsas doutrinas. 
     Nesta lição, consideramos quatro áreas principais de assuntos para a pregação do Novo Testamento 
para uso nas situações de pregação mais formal e estruturada. As duas primeiras: a Salvação e a 
Reconciliação, dizem respeito pricipalmente aos não-cristãos, ao passo que a Santificação e a 
Esperança são principalmente para a Igreja. A matéria para cada assunto não está organizada como um 
sermão; pelo contrário, é uma afirmação abreviada do conteúdo importante que se disponibiliza para si 
para desenvolver à medida que prega o conselho inteiro de Deus. Que lhe seja útil. 
 
Sumário da Lição 
A MENSAGEM DA SALVAÇÃO  
     Todos Pecaram 
     Cristo, o Salvador 
A MENSAGEM DA RECONCILIAÇÃO  
     Do Homem Com Deus 
     Do Homem Com o Homem 
 A MENSAGEM DA SANTIFICAÇÃO  
     A Vida Cristã 
     A Palavra é o Nosso Guia 
     O Espírito é a Nossa Ajuda 
A MENSAGEM DA ESPERANÇA 
     Ocupar-se: Trabalhar e Servir 
     A Santidade de Vida 
     Julgamento e Galardão 
 
Objectivos da Lição – Quando completar esta lição deverá saber: 
1. Resumir o conteúdo de quatro temas importantes da pregação. 
2. Explicar porque o conteúdo da pregação inclui mais de um tema. 
3. Reconhecer o papel da bendita esperança em motivar o serviço cristão. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Leia o capítulo inicial, o sumário, e os objectivos. 
2. Aprenda o significado das palavras-chave que são novas para si. 
3. Trabalhe ao longo do desenvolvimento da lição da maneira habitual. Depois de terminar, faça o  
    auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavras-Chave 
bema  
reconciliação 
santificação 
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A MENSAGEM DA SALVAÇÃO 
      
     De todos os temas da pregação bíblica, nenhum é mais importante do que comunicar as boas-novas 
da salvação. É básico, porque sem uma resposta à mensagem da salvação, não havia razão de ser para 
outras mensagens. Jesus ordenou aos Seus seguidores: “Portanto ide, ensinai todas as nações”, 
proclamando a mensagem de salvação como testemunho a toda a humanidade (Mateus 28:19); (24:14). 
Além disto, Jesus tornou clara a questão em jogo: “Quem crer e for baptizado será salvo: mas quem não 
crer será condenado” (Marcos 16:16); (João 3:15-21, 36). Nada menos do que a vida eterna versus a 
morte eterna está em jogo quando a mensagem da salvação é pregada. 
     Ao apresentar a mensagem da salvação, duas coisas devem ser enfatizadas: (1) que todas as pessoas 
são pecadoras, e (2) que Cristo é o seu Salvador se puderem ouvir e quiserem aceitar a Sua provisão de 
salvação. Muitas pessoas, no entanto, não compreendem o seu problema nem aquilo que pode 
transformar a sua situação. Devemos mostrar-lhes que o problema é que todos pecaram. 
 
Todos Pecaram 
Objectivo 1. Indicar duas maneiras em que todos são pecadores e explicar os efeitos do pecado e o 
que solucionará este problema. 
 
     Olhe à sua volta. O que vê? Se é como a maioria das pessoas, verá um mundo de doenças, de 
enfermidades, de sofrimentos, de cobiças, de ódio, de violências, de guerras e de morte. Se lê jornais 
ou revistas, sabe que estes problemas são universais. Muitas pessoas perguntam-se: Qual é a origem 
destes problemas? Qual é a solução? Ora, a Bíblia diz-nos que a fonte de todos os problemas humanos 
é o pecado. Mas exactamente o que é o pecado? Pecado é deixar de viver de acordo com a lei de Deus, 
ou quebrá-la abertamente. Isto é desobediência, mas o pecado é mais do que apenas a desobediência: é 
a exaltação do próprio “eu” e o menosprezo de Deus. Exaltar-se a si mesmo pode manifestar-se ao 
desconsiderarmos a parte espiritual da nossa vida, recusando-nos a incluir Deus nos nossos 
pensamentos, planos, palavras e acções. Seja como for que esta atitude se manifestar, desagrada a 
Deus. 
 
1. Cada pessoa tornou-se pecadora de duas maneiras. Leia os seguintes textos das Escrituras, e cite  
pelo nome estas duas maneiras.  
 
a) Romanos 5:12-19 _________________________________________________________________ 
 
b) Romanos 3:10-18,23 _______________________________________________________________ 
 
     O pecado de Adão atingiu todas as pessoas, porque Adão foi a cabeça que representou a totalidade 
da raça humana. Quando ele caiu, a raça caiu, e todas as pessoas herdaram uma natureza pecaminosa. 
A natureza pecaminosa é a causa da teimosia das pessoas, da sua rebeldia, e da sua desobediência para 
com a lei de Deus (Gálatas 5:19-21). A natureza pecaminosa, pois, leva as pessoas a cometerem actos 
pecaminosos. 
     O resultado do pecado das pessoas é a separação de Deus e entre si mutuamente. Por causa da sua 
natureza pecaminosa, as pessoas são corruptas. Cada parte da sua natureza humana – as emoções, o 
intelecto e a vontade – tem sido afectada. São totalmente indefesas e incapazes de se salvarem. 
     As suas mentes ficaram tão corrompidas pelo pecado que não podem compreender nem apreciar as 
coisas espirituais (1 Coríntios 2:14). Para elas, as coisas espirituais são estultas, não são razoáveis. 
Sem a compreensão espiritual, não podem captar as coisas de Deus. 
 
2. Leia os seguintes textos das Escrituras, e dê a resposta a cada pergunta. 
 
a) Romanos 6:15-20 diz que as pessoas não-cristãs são ______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ do pecado. 
 
 



 61 

b) Romanos 8:6 diz-nos que os que são controlados pela sua natureza humana só podem esperar        
 
__________________________________________________________________________ espiritual. 
 
c) Romanos 8:7 declara que quando uma pessoa é controlada pela sua natureza (“carne”) torna-se    
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e não faz, nem pode __________________________________________________________________ 
 
d) Romanos 8:8 declara que os que obedecem à sua natureza humana (“carne”) não podem  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Romanos 8:1-17 e 2 Coríntios 5:17 contam-nos que se uma pessoa está em Cristo, torna-se  
 
_______________________________________________________________ e que a sua vida passa,  
 
depois, a ser controlada pelo ___________________________________________________________ 
 
A partir destas observações concluímos que: 
1. Todas as pessoas são afectadas pela queda e não podem pensar, querer, nem praticar aquilo que é  
    realmente bom e que agrada a Deus. 
2. Ocasionalmente, por causa da graça de Deus, as pessoas podem realizar uma boa acção e ser    
    consideradas relativamente boas. Mas as suas vidas não agradam a Deus enquanto forem  
    controladas pela sua natureza humana. 
3. A capacidade das pessoas de escolher e de agir é limitada pela sua escravidão ao pecado  
    (Romanos 6:17, 20). 
4. A única liberdade da escravidão ao pecado das pessoas é a salvação divina. As suas vidas passam,   
    depois, a ser controladas pelo Espírito, tornam-se capazes de agradar a Deus. 
 
3. Leia e actualize Actos 17:16-31. Esta é a mensagem de Paulo ao conselho da cidade de Atenas. 
Agora responda às seguintes perguntas:  
 
a) Paulo diz que anteriormente Deus ____________________________________________________ 
 
o pecado, por causa da ignorância que as pessoas tinham de Deus e da Sua lei. 
 
b) No seu sermão, no entanto, Paulo declara que à medida que o evangelho é pregado, Deus ordena   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
em todo o lugar, que _________________________________________________________________ 
 
c) Todas as pessoas devem deixar os seus pecados, porque vem um dia em que Deus 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) A resposta à mensagem de Paulo em relação à salvação foi que algumas pessoas ao passo que outras  
 
__________________________________________________________________________________ 
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4. Compare o apelo de Pedro às pessoas na conclusão da sua mensagem no templo (Actos 3:17-26)  
com o apelo de Paulo dirigido ao conselho da cidade de Atenas (Actos 17:29-31).  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Vemos, portanto, que porque o pecado é a origem dos problemas humanos, devemos pregar 
sermões que tratam do facto do pecado, das suas causas, das suas consequências, e da sua cura. Pode 
querer começar com um estudo sobre a queda, os seus resultados para as pessoas, e provisão divina 
para o pecado, de acordo com o relato em Génesis (Génesis 1-3). Ou, poderá pregar da Epístola de 
Paulo aos Romanos, especialmente capítulos 3-8. Ou pode resolver seguir a excelente análise que  
Tiago  deu  da  maneira  de  como o pecado funciona para  enganar  as  pessoas (Tiago 1:12-15). A 
tentação sofrida por Jesus segundo os relatos nos Evangelhos fornece conhecimentos úteis da 
actividade de Satanás, que procura destruir as pessoas através da tentação. (Veja, também, Efésios 
6:10-18 e 1 João 2:15-17). Seja qual for a sua maneira de abordar o assunto, é vitalmente importante 
para a salvação das pessoas e para a sua compreensão da batalha espiritual em que estão envolvidas. 
 
5. Quais são os efeitos do pecado e o que solucionará o problema?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Cristo, o Salvador 
Objectivo 2. Escolha uma afirmação que descreva correctamente como Cristo, o Salvador, é a 
solução para o pecado e morte espiritual das pessoas. 
 
     A segunda parte do tema da salvação é que Jesus Cristo é a solução para o problema do pecado. 
Visto que o pecado resulta na morte espiritual, uma pessoa deve renascer espiritualmente. Lembre-se 
sempre que, quando prega sobre o problema do pecado deverá sempre incluir, também, a mensagem 
da esperança oferecida pelo Salvador. Assim como as pessoas nascem nas suas respectivas famílias, 
devem nascer na família de Deus. O nascimento espiritual requer que as pessoas se arrependam dos 
seus pecados (Actos 2:37-39) e se voltem completamente contra eles. Devem, além disto, confiar em 
Jesus para o perdão dos pecados (Actos 16:30-31) e confessar que Ele é o Senhor da sua vida 
(Romanos 10:9-10). Quando as pessoas aceitam as provisões da salvação, nascem de novo pelo 
Espírito de Deus (2 Coríntios 5:17). Quando o Espírito toma o controle da sua vida, ficam 
espiritualmente vivificados (Romanos 8:10) e conscientes do seu relacionamento com Deus, como 
Seus filhos (Romanos 8:14-16). 
     Que alegria é sabermos que estamos livres para nos voltarmos para Deus, para nos arrependermos e 
para crer. Esta certeza é-nos dada nas Escrituras. 
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6. Leia Mateus 3:2; 18:3; Lucas 13:3, 5; João 6:29; Actos 2:38; 3:19. O que é que estes textos das 
Escrituras nos ensinam em relação à liberdade das pessoas?  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Fica claro que a todas as pessoas é ordenado que se arrependam dos seus pecados e que se viram 
para o Salvador. E se não tivessem a liberdade de corresponder a estes mandamentos, eles nada mais 
seriam senão uma zombaria da escravidão das pessoas ao pecado, sem força nem significado real. Com 
a ajuda de Deus, no entanto, as pessoas podem querer agir de acordo com a boa vontade de Deus: 
arrependendo-se dos seus pecados, crendo no Salvador e aceitando a Sua salvação                 
(Filipenses 2:12-13). 
     A mensagem do Novo Testamento da salvação era Jesus Cristo o Senhor (Actos 8:5; Filipenses 
1:15). A mensagem do evangelho incluiu o Seu nascimento virginal, a Sua vida sem pecado, a Sua 
morte, a Sua ressurreição, e a Sua exaltação à destra de Deus. A Igreja primitiva não sabia nem 
pregava outra mensagem. Paulo pregava Cristo, e Este crucificado (1 Coríntios 2:2), e Pedro 
proclamava o nome de Jesus como o único meio de salvação (Actos 4:12). 
 
7. Analise os sermões de Pedro (Actos 2:14-41; 3:12-26; 10:34-43) e de Paulo (Actos 13:16-41; 14:15-
17) procurando o seu conteúdo. Preencha o versículo ou versículos em que cada ponto mencionado à 
esquerda é especificamente declarado ou subentendido em cada sermão. 
 

 
Resumindo: a mensagem do Novo Testamento da pregação consiste em dois tópicos principais: 
 
1. Jesus Cristo como Senhor e Salvador, cumprindo as profecias do Antigo Testamento,  
2. Um apelo ao arrependimento, à fé e à confissão do senhorio de Jesus.  
 

     Este padrão de proclamação e apelo pode ser visto em vários lugares no Novo Testamento, 
inclusive na Parábola da Grande Ceia (Lucas 14:16-24). 

DE JESUS 2:14-41 3:12-26 10:34-43 13:16-41 

     

a. A descendência davídica     

b. A vida sem pecado     

c. O ministério devidamente 
reconhecido 

    

d. A crucificação predeterminada     

e. A ressurreição     

f. A exaltação     

g. A resposta conclamada     
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     Aqueles que ministravam nos tempos do Novo Testamento davam mensagens de fé baseadas nos 
escritos do Antigo Testamento e nos ensinos de Jesus. Em seguida, apelavam aos ouvintes no sentido 
de agirem à altura da mensagem que tinham ouvido. Todos quantos creram foram salvos, e o poder do 
evangelho foi assim exemplificado (Romanos 1:16-17). 

 
8. Circule a letra da afirmação que descreve como Cristo é a solução do pecado e da morte espiritual. 
A solução para o pecado e morte espiritual das pessoas é Cristo, o Salvador: 
a) acrescentando ao seu conhecimento da pessoa de Cristo, a filiação a uma igreja. 
b) porque quando se arrependem dos seus pecados, crêem em Cristo, e O aceitam como Senhor,  
    nascem espiritualmente. 
c) porque se apenas forem sinceras nas suas crenças em relação à capacidade que Cristo tem de salvar,  
    podem ser salvas pela sua concordância mental. 
 

A MENSAGEM DA RECONCILIAÇÃO 
 
Do Homem Com Deus 
Objectivo 3. Seleccionar uma afirmação que mostra o significado da reconciliação conforme é usada 
na Bíblia. 
 
     Outro aspecto da mensagem da salvação é o da reconciliação. Reconciliar é restaurar a comunhão 
ou fazer as pazes. As pessoas entre as quais vivemos e trabalhamos são pecadoras e, portanto, inimigas 
de Deus (Romanos 5:10-11). Conforme já vimos, o relacionamento rompido entre Deus e as pessoas 
foram causados pelo pecado das pessoas (Génesis 3:8-10; Isaías 59:2). Mas Cristo morreu para tirar 
esses pecados que foram a causa dessa hostilidade e dessa separação. Ao restaurar a comunhão entre 
Deus e as pessoas, Deus deu o primeiro passo para corrigir o problema: “... Cristo morreu por nós, 
sendo nós ainda pecadores” (Romanos 5:8). Além disso: “... Deus estava em Cristo, reconciliando 
consigo o mundo...” (2 Coríntios 5:19). A mensagem da reconciliação, assim, diz respeito ao 
ajustamento das diferenças entre Deus e as pessoas. Rectifica as coisas. Através de Jesus Cristo, as 
pessoas redimidas podem voltar a andar com Deus. 
     A Igreja, portanto, tem uma mensagem e um ministério de reconciliação. Como crente, fez as suas 
pazes com Deus. Agora, que ministra às pessoas alienadas e perturbadas, recebeu um ministério de 
pacificação. Deve agir em nome de Deus para as persuadir a reconciliar-se com Ele                              
(2 Coríntios 5:18-21). 
 
9. Já foi injusto com um bom amigo, ou provocou-o, e mais tarde reconciliou-se com ele? Quais foram 
os seus sentimentos? Leia Lucas 15. O que aprende neste capítulo em relação aos sentimentos de 
Deus?  

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Do Homem para o Homem 
 
     Depois de uma pessoa estar reconciliada com Deus, torna-se responsável pelo ministério de 
reconciliar os pecadores com Deus (2 Coríntios 5:18). Tal como Deus estava a fazer paz no mundo 
através de Cristo, assim também nós que somos crentes somos desafiados a sermos embaixadores de 
Cristo. E Deus está a fazer o Seu apelo à humanidade através de nós. A acção é imperativa neste 
ponto. Ou persuadimos os nossos ouvintes a serem activos para ganhar almas, ou estes acomodar-se-ão 
à inactividade dentro do seu grupo, enquanto multidões ao seu redor passam para a eternidade sem 
Deus. Além disto, os cristãos inactivos depressa ficam sem poder, sem visão, críticos e divisivos. Tem 
o privilégio de persuadir os outros a fazerem a sua paz com Deus, pela aceitação de Cristo como 
Salvador. As pessoas às quais ministra podem formar um grupo dinâmico, ganhador de almas, sobre o 
qual pairam as bênçãos de Deus. Ou podem ser um grupo de pessoas egocêntricas e sem visão, que 
praticam os gestos externos da adoração sem nunca cumprirem as responsabilidades que Deus lhes 
deu. 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
     As duas maneiras de desenhar espirais podem ilustrar os efeitos da sua experiência cristã. Um dos 
métodos é começar a desenhar a circunferência e gradualmente orientá-la para o centro. Este método 
limita o tamanho da espiral. O outro método é começar no centro e expandir o círculo. De modo 
semelhante, a reconciliação começa consigo e Deus. Mas não deve terminar ali. Precisa de avançar, 
sem limitações, para outras pessoas que estão fora da paz com Deus. 

 
10. A palavra reconciliação na Bíblia expressa a ideia de que: 
a) quando a pessoa é vendida para a escravidão do pecado, precisa de ser comprada de novo. 
b) a ira de Deus por causa dos pecados das pessoas precisa de ser aplacada. 
c) a comunhão entre Deus e as pessoas, que foi quebrada pelo pecado, é restaurada. 
 

A MENSAGEM DA SANTIFICAÇÃO 
 
     Um terceiro tema da pregação do Novo Testamento é a santificação. Ao passo que os temas 
anteriores tratavam principalmente da experiência da salvação da pessoa, a santificação está 
relacionada com o crescimento e a maturidade desta experiência. Se as pessoas às quais ministra não 
ouvirem mensagens que dizem respeito à santificação, permanecerão, sem dúvida, como bebés 
espirituais (1 Coríntios 3:1-3), nunca crescendo à semelhança de Cristo, que é o objectivo do viver 
cristão (Romanos 8:29). Este tema, portanto, é uma parte vitalmente importante do seu ministério de 
pregação. 

 
 

INACTIVIDADE     GANHANDO ALMAS 
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A Vida Cristã 
Objectivo 4. Identificar afirmações que explicam o significado do termo santificação, conforme é 
usado na Bíblia. 
 
     Santificar é separar do uso secular ou profano e dedicar ao serviço santo. Pessoas, lugares ou 
objectos podem ser dedicados. Por exemplo, aquilo que antes era loja ou armazém pode agora ser 
usado como igreja. Como tal, é separado ou dedicado à obra do Senhor. Os cristãos são pessoas que 
foram separadas de um modo de vida antigo, e dedicados a um novo modo de vida. 
     A vida espiritual começa quando a pessoa experimenta o novo nascimento (João 3:1-8), e esta nova 
vida no Espírito deve crescer, desenvolver-se, e, amadurecer sempre (João 15:1-17). Como novas 
criaturas em Cristo, devemos esforçar-nos para ser como Ele nos nossos pensamentos, palavras e 
acções (Efésios 4:20-24). Este desejo de ser como Ele, é a nossa resposta inicial à experiência do novo 
nascimento; mesmo assim, os nossos hábitos antigos deixam em nós a sua marca e dificultam este 
desenvolvimento. A nossa vida passada era caracterizada pelo egocentrismo, porque estávamos sob o 
controle da nossa natureza humana pecaminosa (Gálatas 5:19-21; Romanos 8:5-9). Mas agora, à 
medida que nos submetemos ao controle do Espírito, o Espírito produz fruto em nós (Gálatas 5:22-26). 
     Considere o exemplo de um bebé. Este tem o potencial para a condição adulta logo que nasce, mas 
torna-se adulto só por um processo de crescimento e desenvolvimento. Da mesma maneira, como 
bebés espirituais temos o potencial para a maturidade espiritual, mas amadurecemos espiritualmente só 
à medida que nos mantemos em harmonia com o Espírito (Gálatas 5:25) e à medida que crescemos na 
graça e no conhecimento de Cristo (2 Pedro 3:18). Os velhos desejos humanos devem ser resistidos e 
mortificados ao andarmos no Espírito. Cada dia confirmamos a nossa decisão de vivermos por Cristo, 
ao seguirmos os desejos do Espírito (Romanos 8:5-9). 
     Os cristãos em Corinto experimentaram uma transformação espiritual dramática como resultado da 
sua experiência do novo nascimento (1 Coríntios 6:9-11), mas ao continuarem na fé, experimentaram 
alguma dificuldade em progredir da faze da infância espiritual à maturidade espiritual (compare          
1 Coríntios 3:1-4 com 6:1-11). Felizmente para eles e para nós, o ministério do Senhor através dos 
Seus servos provê força, união e direcção de modo que possamos ser estáveis na nossa fé ao 
amadurecermos e tornarmo-nos gradualmente mais parecidos com Cristo (Efésios 4:10-16). 
 
11. No exercício seguinte, circule as letras das afirmações VERDADEIRAS que explicam o  
significado do termo santificação. 
a) A santificação refere-se a uma vida de absoluta perfeição em que os cristãos já não pecam nem  
    praticam erros. 
b) A santificação diz respeito a colocar uma pessoa, um lugar ou um objecto à parte do uso secular,  
    dedicando-o ao serviço sagrado. 
c) A vida espiritual, que é caracterizada pelo crescimento, pelo desenvolvimento, e pela semelhança da  
    Cristo, é a essência da santificação. 
d) A santificação é só para os que estão no ministério, que precisam de graça e conhecimentos  
    especiais. Todos os outros cristãos fazem parte do sistema do mundo e não são dedicados a Cristo. 
 
A Palavra é o Nosso Guia 
Objectivo 5. Descrever o papel da Palavra de Deus no processo de santificação. 
 
     O cristão recém-nascido deve ser encorajado a procurar a santidade. Somos solenemente avisados 
de que devemos “Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor”      (Hebreus 
12:14); (2 Coríntios 7:1). Esta procura da santidade levar-nos-á à Palavra de Deus. Jesus disse na Sua 
oração ao Pai: “Santifica-os na verdade: a tua palavra é a verdade” (João 17:17). E Paulo afirma que 
“Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para 
instruir em justiça; para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa 
obra” (2 Timóteo 3:16-17). 
 
     A Palavra revela o pecado, desperta a nossa consciência, revela a natureza de Deus e o exemplo de 
Cristo, exemplifica a influência e o poder do Espírito que estão à nossa disposição, e representa a 
derradeira autoridade em todas as questões do ensino e da prática na vida cristã. Como tal, a Palavra é 
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absolutamente essencial ao viver cristão. 
     À medida que escutamos a Palavra de Deus e a ela obedecemos, edificamos a nossa vida cristã num 
alicerce firme, diferentemente do tolo que edificou a sua casa na areia (Mateus 7:24-26). E somos 
purificados pela Palavra (João 15:3; Efésios 5:26), e consagrados para Deus (João 17:17). Não 
podemos fazer melhor do que seguir o conselho que Deus deu a Josué na questão de dar prioridade à 
Palavra de Deus na nossa vida: “Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes, medita nele, dia e 
noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque, então, farás 
prosperar o teu caminho, e, então, prudentemente te conduzirás” (Josué 1:8). 
 

 
 
 
 
 
 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, 
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado 

para toda boa obra” (2 Timóteo 3:16-17 – ARA). 
 

12. Descreva o papel da Palavra de Deus no processo da santificação.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
O Espírito é a Nossa Ajuda 
Objectivo 6. Seleccionar afirmações que dizem como o Espírito nos ajuda a viver uma vida cristã 
aceitável. 
 
     Já vimos que o novo nascimento traz nova vida e que a Palavra de Deus é o nosso guia na nossa 
nova vida. Agora consideramos o papel do Espírito Santo na santificação, como Aquele que nos dá no 
íntimo o desejo de viver a vida cristã. 
     Os fiéis no Antigo Testamento tinham a lei de Moisés como guia, mas nem sequer ela podia libertar 
do pecado, porque a natureza humana era fraca (Romanos 8:3). Deus deu-nos o Seu Espírito de modo 
que possamos fazer o que Ele deseja (Romanos 8:5-6, 9). O Espírito dentro do nós não só revela a 
verdade e mostra o que Deus exige, como também nos dá a capacidade de obedecer aos mandamentos 
de Deus à medida que nos entregamos a Ele. É o Espírito quem nos capacita a viver uma vida livre de 
pecado (Romanos 8:12-13) e que nos dá um desejo íntimo de praticar o que é certo. 
     Podemos comparar o papel do Espírito Santo na santificação com o de um adversário no campo de 
batalha. Antes do novo nascimento, quando o antigo “eu” estava sob o controle da natureza 
pecaminosa, não havia vida espiritual. No momento do novo nascimento, porém, o Espírito Santo, que 
vem habitar no íntimo, entrou no conflito e tomou a iniciativa ao assumir controle da nova vida. À 
medida que a pessoa controlada pelo Espírito se entrega a Ele, o terreno ocupado pelo antigo “eu” é 
progressivamente conquistado. Nós, que estamos a ser transformados assim pelo Espírito que em nós 
habita, “... somos transformados de glória em glória na mesma imagem” (de Cristo) (2 Coríntios 3:18). 
     A mensagem da santificação é vital para manter e desenvolver a vida espiritual. As pessoas a quem 
ministra tirarão grande proveito dos sermões que lançarem luz adicional sobre este tema. 
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13. No exercício que se segue, coloque 1 antes das afirmações que dizem como o Espírito Santo nos  
ajuda a viver uma vida aceitável, e 2 antes daquelas que NÃO o dizem. 
 
_____ a) O Espírito Santo cria o desejo interior de viver a vida centrado em Cristo. 
  
_____ b) Por causa da condição rebelde da natureza humana, o Espírito Santo faz-nos servir Cristo de  
               modo aceitável. 
_____ c) A obra do Espírito Santo dentro da vida humana depende do ponto a que a pessoa se submete  
               à orientação do Espírito. 
_____ d) O Espírito Santo revela-nos a verdade, mostra-nos o que Deus requer, e dá-nos a capacidade  
               de fazer o que Deus quer que façamos. 
 
Objectivo 7. Reconhecer afirmações que explicam como a esperança da vinda de Cristo e o 
julgamento futuro das obras do crente devem afectar a sua vida cristã. 
 
A Igreja do Novo Testamento era uma Igreja esperançosa. Jesus disse pois: 
 
“Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. 
E, se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu 
estiver, estejais vós, também” (João 14:2-3). 
 
     Os membros da Igreja primitiva tinham uma ansiosa expectativa da vinda do Senhor. Não 
acreditavam que a sua geração passasse antes da volta de Jesus. Esta bendita esperança purificava o 
seu viver, dava ao seu trabalho um sentido de urgência, e dava-lhes uma coragem inabalável no meio 
da perseguição severa. Os crentes reconheciam que além da vida presente havia uma ocasião de prestar 
contas pelo tipo de vida que tinham vivido. O julgamento vindouro deixava-os sóbrios e levava-os a 
ter o propósito de viver de tal maneira que pudessem esperar um galardão pelo seu serviço, em vez da 
perda. Esta esperança tem servido a Igreja muito bem durante quase 2.000 anos, e é tão preciosa hoje 
como era para a Igreja primitiva. Quando pregar este tema, despertará a esperança num mundo que, 
separado de Cristo, é sem esperança. Além disto, também encorajará o viver cristão responsável. 

 
 

A MENSAGEM DA ESPERANÇA 
 
Ocupar-se: Trabalhar e Servir 
 
     A Igreja do Novo Testamento vivia e trabalhava na esperança da vinda do Senhor. A esperança 
inspirou a perseverança para muitas pessoas que sofreram perseguição intensa (1 Tessalonicenses 1:3; 
2 Tessalonicenses 1:4). O apóstolo Paulo era sensível às necessidades destes crentes e encorajou-os 
com instruções específicas em relação à vinda do Senhor (1 Tessalonicenses 4:13-18). Verá que ele 
não quis que os cristãos desconhecessem a vinda do Senhor nem as suas responsabilidades enquanto 
aguardavam por este evento. E, fica claro, que Jesus já tinha insistido na necessidade do serviço fiel no 
Seu ministério. 

 
14. Leia Mateus 24:45-51; 25:14-30; Lucas 12:35-40 e Actos 1:6-8 e responda as seguintes perguntas: 
 
a) O tema que estes textos das Escrituras têm em comum é a necessidade de _____________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Estes versículos indicam que não devemos preocupar-nos com _____________________________ 
 
da vinda do Mestre, mas, sim, com ______________________________________________________ 
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c) A indicação é que não ficará bem para um servo se o seu Senhor o encontrar __________________ 
 
e que ficará muito mal para ele se não tiver _______________________________________________ 
 
     O Senhor não esperava da parte dos Seus discípulos que ficassem desocupados esperando a Sua 
volta. Por isso desafiou-os a pregarem o evangelho em todos os lugares (Actos 1:8). Paulo fez eco 
desta preocupação, dizendo: “... rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja 
glorificada...” (2 Tessalonicenses 3:1). Mesmo assim, à medida que o tempo se foi passando e o Senhor 
não vinha, Paulo encorajou os crentes tessalonicenses a animarem-se na esperança da sua salvação 
final – quer vivessem, quer morressem (1 Tessalonicenses 5:1-11). Falou especificamente contra a 
inactividade (1 Tessalonicenses 5:14; 2 Tessalonicenses 3:6-12), e ele e os seus cooperadores 
deixaram para os tessalonicenses um exemplo apropriado no seu próprio trabalho e esforço enquanto 
ministravam em Tessalónica. 
     As pessoas tendem a desanimar-se e a cansar-se quando não vêem o cumprimento de uma 
promessa. Isto pode levar à apatia em relação à vinda de Cristo à Terra. Como pessoa que ministra, 
pode mostrar às pessoas que Jesus não só prometeu que voltaria como também os anjos testificaram 
deste evento dizendo: “... Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como 
para o céu o vistes ir” (Actos 1:11). Pedro refere que muitos nos últimos dias considerariam como de 
evento prometido (2 Pedro 3:3-9), visto não compreenderem a razão para o atraso. Entretanto, 
devemos acatar as palavras do apóstolo Paulo: “... sede firmes e constantes, sempre abundantes na 
obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor” (1 Coríntios 15:58). 

 

15. A mensagem da vinda do Senhor deve afectar o viver cristão 
a) encorajando os cristãos a suportar os sofrimentos e a perseguição por causa desta bendita esperança. 
b) estimulando os cristãos a cumprir os mandamentos do Senhor no sentido de pregar o evangelho a    
    toda criatura. 
c) produzindo ansiedade em nós por causa do julgamento vindouro que enfrentaremos, no qual    
    prestaremos contas do nosso serviço. 
d) todas as coisas mencionadas em a), b) e c). 
e) só as coisas mencionadas em a) e b). 

 
A Santidade de Vida 
 
     A segunda vinda de Cristo constitui-se numa influência poderosa para a vida piedosa neste mundo 
maligno do presente. Jesus avisou os Seus discípulos repetidas vezes contra desenvolverem uma 
atitude descuidada para com a Sua vinda. Em Marcos 13:32-37, Ele colocou a Sua vinda em perspectiva 
para eles: 

 
“Mas, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, 
vigiai e orai; porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da 
terra, deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao 
porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o senhor da casa; se à tarde, se à 
meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã; para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. 
E, as coisas que vos digo, digo-as a todos: Vigiai”. 

 

     Fomos encarregados da Sua obra: a evangelização deste mundo. Fomos desafiados, ainda mais, a 
vivermos uma vida santa e a crescermos no nosso amor de uns para com os outros ao esperarmos a 
Sua vinda (1 Tessalonicenses 3:12-13). E, conforme vimos, fomos exortados a vigiar, esperando a Sua 
vinda. 
     Estas responsabilidades deixam-nos sóbrios e devem impedir a cada um de nós de nos ocuparmos 
com o comer e beber demais e com as preocupações desta vida, para que esse dia não nos apanhe 
subitamente, como numa armadilha (Lucas 21:34). 
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16. Leia cada um dos seguintes textos das Escrituras e responda às perguntas relacionadas com cada  
um deles, tendo em vista a vinda do Senhor. 
 
a) Em Lucas 12:35-40 o tema da passagem é ______________________________________________ 
 
b) Lucas 21:34-36 acautela-nos para ____________________________________________________ 
 
c) Mateus 24:42-51 relembra-nos a vigiar para que não nos tornemos __________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
d) 1 Tessalonicenses 5:6 conclama-nos a ser _______________________________________   
    ao esperarmos o dia do Senhor. 
 
e) Em 1 Pedro 4:7 Pedro desafia-nos a ser _________________________________________ 
 
     A base da esperança cristã é a vinda do Senhor. As nossas responsabilidades, perante este facto, são 
que devemos ocupar-nos com a obra do Senhor, viver uma vida santa, e amadurecer na semelhança a 
Cristo de modo que possamos antecipar a Sua vinda sem medo, vergonha, nem consternação. 
     Um certo rapaz foi deixado encarregado da pequena propriedade da família por um dia, enquanto os 
pais foram para a cidade em negócios. O pai deu-lhe certas tarefas para realizar, e avisou-o de que não 
devia sair de casa. O rapaz acabou rapidamente as tarefas que lhe tinham sido dadas para realizar, e, a 
despeito da advertência do pai, saiu de casa para visitar um amigo na vizinhança. Enquanto brincava 
com o amigo, uma trovoada veio de repente. Voltou a correr para casa, e, horrorizado, descobriu que a 
trovoada tinha levado chuva para dentro de casa, pelas janelas abertas. Uma valiosa Bíblia de família 
foi danificada pela água. Quando o rapaz viu a Bíblia, o seu coração ficou congelado de medo ao 
pensar no regresso dos pais. Porque não fora fiel à sua responsabilidade, teve vergonha de os enfrentar 
a sua chegada. De modo semelhante, se não formos obedientes aos mandamentos do Senhor, teremos 
vergonha de O enfrentar na Sua vinda. João refere-se a isto quando escreve: “E agora, filhinhos, 
permanecei nele; para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos 
por ele na sua vinda” (1 João 2:28). 
 
     A bendita esperança da vinda do Senhor é um dos maiores motivos do crente para viver uma vida 
pura e produtiva (1 João 3:3). 

 
17. Quais afirmações explicam como a esperança da vinda de Cristo deve afectar o viver cristão? 
a) Os cristãos devem tentar prever quando será, de modo que possam parar de trabalhar e esperar em  
    oração a Sua vinda. 
b) O conhecimento da Sua vinda deve ajudar cada cristão a purificar-se em antecipação do viver para  
    sempre na Sua santa presença. 
c) O facto de que Ele está para vir deve estimular cada um de nós a ser fiel no cumprimento das Suas  
    ordens de evangelizar o mundo e de reflectir a Sua natureza. 
d) O conhecimento da vinda de Cristo deve afastar-nos do mal ou de qualquer coisa  que possa haver  
    entre Ele e nós, ou que nos torne indignos do céu. 
 
Julgamento e Galardão 
 
     Paulo usou a imagem dos jogos atléticos para descrever a vida cristã (1 Coríntios 9:24-27). De 
acordo com esta imagem compara os prémios dados nos jogos atléticos com os galardões dados aos 
cristãos no tribunal de Cristo. A palavra traduzida tribunal vem da palavra grega bema que significa 
literalmente, neste contexto: “tribuna”. O bema era, portanto uma plataforma erguida onde os juízes se 
sentavam para ver os jogos e dar os prémios. Paulo refere-se a isto quando escreve aos Coríntios: 
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“Pelo que muito desejamos, também, ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. 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 5:9-10). 
 

     O julgamento dos cristãos acontecerá logo depois de terem sido arrebatados para a presença de 
Deus. Só os cristãos estarão presentes! O propósito deste julgamento é avaliar o serviço de cada cristão 
para determinar os galardões, não para avaliar a fé para a salvação (Romanos 14:10-12). Notará que 
Paulo também se inclui nesta avaliação. As obras que tivermos feito nesta vida serão cuidadosamente 
testadas. As coisas feitas por causa de motivos impuros (1 Coríntios 13:1-3) serão representadas como 
madeira, feno, ou palha, porque estes materiais não são permanentes e são facilmente destruídos pelo 
fogo. E nenhum galardão será dado por estas obras. Na sua presença serão julgados “só dignos do 
fogo”.  
     Por outro lado, trabalhos ou serviço que foram inspirados pelo amor a Deus e pela solicitude pela 
Sua obra serão representados como ouro, prata e pedras preciosas, porque estes materiais são 
permanentes e resistirão à prova do fogo. Ele julgá-los-á dignos do galardão (1 Coríntios 3:14). Além 
disso, é importante enfatizar que este julgamento dos crentes não é para determinar se serão salvos ou 
perdidos; pelo contrário, é para determinar qual galardão será dado pelas obras feitas nesta vida. 
     Jesus falou do galardão pela fidelidade, na Parábola dos Talentos (Lucas 19:11-27). À medida que 
nos tornamos mais conscientes de ficarmos perante o Senhor e de prestarmos contas do nosso serviço 
cristão, faremos tudo quanto pudermos para O servir com coração sincero e motivos puros. 
 
18. Leia cuidadosamente 1 Coríntios 3:10-15 e escolha a afirmação que melhor resume o que esta  
passagem ensina em relação à responsabilidade cristã e ao julgamento e galardão pelo serviço.  
a) Os cristãos começam a sua vida espiritual edificando-se no alicerce de Cristo. A obediência aos seus  
    mandamentos, o serviço fiel, e os motivos correctos trazem o galardão; ao passo que o fracasso  
    nestas áreas importa na perda do galardão. 
b) A quantidade de serviço que a pessoa realiza traz o galardão; logo, os que deixam de realizar uma  
    quantidade significativa de trabalho não recebem galardão. A quantidade do trabalho, portanto, traz  
    galardão. 
c) Não precisamos de nos preocupar com a quantidade de serviço feito, com os fardos compartilhados  
    por Cristo, nem sequer com os motivos para o serviço. A qualidade é o importante. Algumas poucas  
    obras realmente boas, são de muito mais importância do que a quantidade de obras que a pessoa  
    possa realizar. 

 
     As obras dos crentes são reconhecidas no tribunal de Cristo. Os descrentes de todas as eras serão 
julgados mais tarde, no julgamento final. Quando todos aqueles que não aceitaram Cristo ficarem em 
pé perante Deus e os seus nomes não forem encontrados no livro da vida, serão mandados para o 
castigo eterno (Apocalipse 20:11-15). Em face disto, somos compelidos pelo amor de Cristo a pregar o 
evangelho aos perdidos antes de ser tarde demais. 
     Numa cidade grande, um grupo de homens estava a cavar uma vala profunda para enterrar um novo 
cabo telefónico. De repente, os lados da vala desmoronaram-se, soterrando três dos operários. 
Instantaneamente, os outros começaram a trabalhar para livrar os homens da armadilha mortal. 
Reuniu-se uma grande multidão. Um homem, aparentemente sem muita preocupação, olhava, 
enquanto os outros trabalhavam desesperadamente para resgatar os soterrados. Depois de poucos 
minutos, um amigo correu para ele e disse: “Tiago, o teu irmão também está naquela vala!” Ouvindo 
isto, o homem tirou o casaco e saltou para dentro da vala para ajudar o irmão. 
     Quando cada um de nós se dá conta de que todo o homem e toda a mulher é alguém por quem 
Cristo morreu, nós, também, não poupamos esforços para os ver salvos. O amor de Deus derramado no 
nosso coração pelo Espírito Santo ajudar-nos-á a amá-los exactamente como Cristo os ama. E 
ajudaremos a libertá-los do poço do pecado e trazê-los a Deus. Enquanto ministra as verdades que 
dizem respeito aos privilégios futuros e à responsabilidade futura, poderá estimular aqueles que estão a 
viver uma vida cristã fraca e ineficaz a alterar a sua vida enquanto ainda há tempo. E poderá, também, 
encorajar os que estão a sofrer por amor ao Seu nome a vencer pela Sua graça.  
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     O fornecimento de matéria para sermões da “Mensagem da Esperança” realmente é grande, porque 
abunda nas páginas das Escrituras desde Génesis até ao Apocalipse. Tirará proveito de um estudo em 
profundidade nesta área de estudos. 
 
19. Explique como o julgamento e galardoamento dos crentes dá um incentivo para viver uma vida  
cristã. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO 
 
_____ 1. A “Mensagem da Salvação” é a mensagem básica, porque sem uma resposta positiva a ela                                       
               não haveria necessidade doutras mensagens. 
_____ 2. O pecado, que resultou na separação das pessoas de Deus, e das pessoas do seu próximo,   
   deu origem a todos os problemas da humanidade. 
_____ 3. A solução do problema do pecado é a formação, uma abundância de boas obras, e   
    conhecimento das suas próprias capacidades. 
 _____ 4. A morte espiritual causada pelo pecado só pode ser remediada pelo renascimento   
    espiritual, que ocorre quando colocamos a nossa fé em Cristo o Salvador. 
_____ 5. A razão porque temos muitos temas na nossa pregação é que a variedade atrai as pessoas e  
               ganha o seu apoio. 
_____ 6. A vida espiritual deve ser nutrida através da Palavra de Deus, deve ser fortalecida pela   
   comunhão com o Senhor, e exercitada pelo compartilhar das boas novas com as pessoas  
   com quem nos encontramos. 
_____ 7. A reconciliação é um tema que trata do ajustamento das diferenças entre Deus e as pessoas. 
 
 _____ 8. Embora os crentes tenham sido reconciliados com Deus, não têm nenhuma 
    responsabilidade directa de reconciliar outras pessoas com Deus, visto ser esta uma 
    responsabilidade exclusiva dos líderes da igreja. 
_____ 9. A “Mensagem de Santificação” trata do crescimento e do desenvolvimento da experiência  
               cristã. 
_____ 10. A “Mensagem de Santificação” é de que os cristãos se tornam gradualmente sem pecado e
     perfeitos a certa altura depois da sua experiência do novo nascimento. 
_____ 11. A “Mensagem da Esperança” tem grande valor porque encoraja a urgência no serviço, o         
                 viver santo, a coragem perseverante nos tempos difíceis, e trabalho responsável ao           
                 realizar as tarefas atribuídas. 
_____ 12. A vinda do Senhor ocorrerá num tempo predeterminado que Deus estabeleceu há muito   
     tempo, e que não tem relação com qualquer tarefa cristã. 
_____ 13. A exortação Vigiai! é dada a todos os crentes por causa da tendência humana de nos  
     tornarmos descuidados quando um evento, há muito tempo aguardado, parece não se  
     cumprir. 
_____ 14. Estar pronto para a vinda de Cristo está directamente relacionado com a responsabilidade         
                cristã. 
_____ 15. Os Cristãos serão julgados de modo que as suas vidas possam ser avaliadas em termos de         
                 serviço cristão, de motivos para serviço, e de resultados conseguidos. 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
10. c) a comunhão entre Deus e as pessoas, que foi quebrada pelo pecado, é restaurada. 
 
1. a) Por causa do pecado de Adão, todas as pessoas são culpadas e sujeitas às suas consequências. 
    b) Toda a pessoa é culpada de actos pecaminosos. 
 
11. a) F   c) V 
      b) V   d) F 
 
2. a) escravos.       
    b) a morte.    
    c) um inimigo de Deus, obedecer às leis de Deus. 
    d) agradar a Deus. 
    e) nova criatura, o Espírito. 
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12. A sua resposta. A palavra de Deus fornece um meio através do qual podemos saber a vontade de  
Deus para a nossa vida, o que é comportamento certo e errado, como podemos crescer na semelhança a  
Cristo, que poder nos é oferecido ao vivermos por Cristo num mundo maligno, como distinguir entre o  
espírito do erro e o Espírito da verdade, e o que Deus diz sobre qualquer questão da fé e da prática. 

3. a) não levou em conta.   c) em justiça julgará o mundo. 
    b) a todos os homens, que se arrependam d) escarneceram dele, chegaram e creram.  
 
13. a) 1. Como o Espírito ajuda.    c) 1. Como o Espírito ajuda. 
      b) 2. Não se aplica ao Espírito.  d) 1. Como o Espírito ajuda. 
  
4. A sua resposta. Já referi que os dois homens mencionam a ignorância da salvação divina e que os 
dois conclamam ao arrependimento para o perdão dos pecados. Pedro indica que com o perdão vem a 
aceitação com Deus e a bênção; todavia, nota também que as bênçãos de Deus são condicionadas, 
ainda mais, pela obediência das pessoas à lei de Deus. Paulo    refere-se ao julgamento vindouro como 
a razão porque estas pessoas devem deixar os seus pecados e servir o Deus vivo. Diz, também, que 
Deus ordenou que todas as pessoas em todo o lugar devem arrepender-se dos seus pecados. 
 
14. a) serviço fiel.                 b) o tempo, a fazer a Sua obra. 
      c) Fiel nas suas responsabilidades, cumprindo as ordens do Seu Mestre. 
 
5. A sua resposta. Já referi que o pecado afectou toda a natureza humana. A nossa natureza 
pecaminosa está oposta a Deus e não Lhe pode agradar. As pessoas, portanto, são escravas do pecado e 
estão separadas de Deus. Aguardam o castigo eterno pelo seu pecado. A única cura é renascer 
espiritualmente através de confiar em Jesus Cristo, a provisão de Deus para a salvação. 
 
15. e) Só as coisas mencionadas em a) e b). 
 
6. A sua resposta. Todos são dirigidos a pessoas, conclamando-as a fazerem alguma coisa. Se não 
estiverem livres para corresponder, estes mandamentos não farão sentido. 
 
16. a) estar pronto.    d) despertados e sóbrios. 
      b) estarmos cuidadosos e vigilantes.   e) com auto domínio e alerta.  
      c) descuidados. 
 
7. 

DE JESUS 2:14-41 3:12-26 10:34-43 13:16-41 

     

a. A descendência davídica v.30 v.22  vv.23-25 

b. A vida sem pecado v.22 v.14 v.39 v.28 

c. O ministério devidamente 
reconhecido 

v.22 v.25 v.38 vv.30-31 

d. A crucificação predeterminada v.23 
vv.13-15, 

18 
 vv.28-29 

e. A ressurreição vv.24-32 v.15 vv.40-41 
vv.30, 
33-37 

f. A exaltação vv.33-36 vv.13,21 v.36 v.34 

g. A resposta conclamada vv.38-39 
vv.19-20, 

22-23 
v.43 vv.38-40 
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17. b) O conhecimento da Sua vinda deve ajudar cada cristão... 
  c) O facto de que Ele está para vir deve estimular cada um de nós a... 
  d) O conhecimento da vinda de Cristo deve afastar-nos do... 
 
8. b) porque quando se arrependem dos seus pecados... 
 
18. a) Os cristãos começam a sua vida espiritual edificando-se no alicerce de Cristo. 
 
9. A sua resposta. Ficamos a saber que há grande alegria na presença de Deus quando voltamos a Ele. 
 
19. A sua resposta. Referi que visto que os cristãos vão prestar contas da sua vida cristã, têm muitas 
razões para lutar de modo consciente no sentido de cumprirem os mandamentos do  Senhor para 
evangelizar, viver com pureza, e servir com motivos apropriados. O facto de que os descrentes serão 
eternamente perdidos deve motivar os cristãos a fazer tudo quanto lhes é possível para ver os perdidos 
conquistados para Cristo, porque muitos deles são da nossa própria família, parentes e amigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


