IGREJA EVANGÉLICA CRISTO VIVE
RUA PROF. JOSÉ LEITE OITICICA, 250 – BROOKLIN – SÃO PAULO - CEP 04705-080
TEL.: + 11 5561 4405 – FAX: + 11 5094 0989
e-mail: igreja@cristovive.com.br
www.cristovive.com.br

SEMINÁRIO

DOUTRINAS
DA
GRAÇA DE DEUS
NÍVEL II
BISPA SOLANGE BRANT

Página 1 de 25

IGREJA EVANGÉLICA CRISTO VIVE
RUA PROF. JOSÉ LEITE OITICICA, 250 – BROOKLIN – SÃO PAULO - CEP 04705-080
TEL.: + 11 5561 4405 – FAX: + 11 5094 0989
e-mail: igreja@cristovive.com.br
www.cristovive.com.br

CONTEÚDO

1. OS QUATRO MUNDOS
2. O DOM DA FÉ
3. BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
4. DONS DO ESPÍRITO SANTO
5. O CRENTE NO REPOUSO DE DEUS
6. A DISCIPLINA DE DEUS
7. ESPÍRITO, ALMA E CORPO
8. MINISTÉRIO DOS ANJOS
9. OS LIVROS
10. A CONFISSÃO

Página 2 de 25

IGREJA EVANGÉLICA CRISTO VIVE
RUA PROF. JOSÉ LEITE OITICICA, 250 – BROOKLIN – SÃO PAULO - CEP 04705-080
TEL.: + 11 5561 4405 – FAX: + 11 5094 0989
e-mail: igreja@cristovive.com.br
www.cristovive.com.br

TEMA: OS QUATRO MUNDOS: KOSMOS, AYON, OKUMENE E HADES
OU SHEOL
PENSAMENTO: A tradição evangélica responsabiliza o
homem na decisão para salvação (livre arbítrio)
fazendo-o soberano, autor e consumador da mesma.
Todavia, sabemos que isto não é verdade, pois a
soberania absoluta é de Deus, sendo Ele o verdadeiro
Autor da fé e da salvação. Esta salvação é destinada
somente àqueles pelos quais Jesus morreu e que a
Bíblia muitas vezes chama de "todos" e "muitos".
Vejamos, portanto, a existência do MUNDO DA
SALVAÇÃO e do MUNDO DA PERDIÇÃO.
1. O MUNDO KOSMOS É A TERRA; SÃO OS ANIMAIS, AS PLANTAS, OS OCEANOS,
ETC.
a) "Me amaste antes da fundação do mundo". (Jo 17:24)
b) "O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe..." (At 17:24)
2. O MUNDO AYON, OS FILHOS DO DIABO (DESCENDENTES DE CAIM).
a) Os ímpios desviam-se desde a sua concepção. (Sl 58:3)
b) Filhos do Reino e filhos do diabo. (Mt 13:36-38)
c) Os anjos separarão os maus de entre os justos. (Mt 13:47-50)
d) “Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada”. (Mt 15:13)
e) Filhos do mundo. (Lc 16:8)
f) O mundo não pode receber. (Jo 14:17)
g) “Se vós fôsseis do mundo...”. (Jo 15:19)
h) “É por eles que eu rogo; não pelo mundo...”. (Jo 17:9
i) Judas, o filho da perdição. (Jo 17:12)
j) “eles não são do mundo, como também eu não sou”. (Jo 17:14-16)
k) Filhos da desobediência. (Ef 2:2)
l) “...a fé não é de todos”. (2ª Tes 2:10-3:2
m) Pessoas destinadas à desobediência. (1ª Pe 2:4-8)
n) Filhos da perdição. (2ª Pe 2:14)
o) “...saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos...”. (1ª Jo 2:18-22)
p) Os filhos do diabo e os filhos de Deus. (1ª Jo 3:10-12)
q) Haviam sido destinados para esta condenação. (Jd 4)
r) “...aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida
desde a fundação do mundo...”.
(Ap 17:8)
3. O MUNDO OKUMENE (OS FILHOS DE DEUS).
a) “...levou sobre si o pecado de muitos...”.

(Is 53:11,12)
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b) “...da iniquidade apartou a muitos.”.
(Ml 2:6)
c) “ E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo...”. (Mt 24:14)
d) “...e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna”. (At 13:48)
e) “...tenho muito povo nesta cidade.”. (At 18:9,10)
f) “Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe.”.
(Gl 4:26)
g) – “...Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de
muitos...” (não de todos!).
(Hb 9:28).
h) “...pelos do mundo inteiro” – (mundo Okumene).
(1ª Jo 2:2)
4. Rm 9:21 – DO VENTRE DE EVA VIERAM A ESTE MUNDO (KOSMOS), DOIS
MUNDOS (AYON E OKUMENE)..
a) Caim – o mundo da perdição.
b) Abel – o mundo da salvação.

(1ª Jo 3:12)
(Gn 3:15)

5. O MUNDO HADES OU GEENA(GREGO); SHEOL(HEBRAICO) OU INFERNO
(LATIM).
a) Lugar preparado única e exclusivamente para o diabo, seus anjos e para os filhos da
perdição. (Mt 25:41 / Mt 13:41,42)
b) O inferno não prevalece sobre a igreja. (Mt 16:18)
c) A alma dos ímpios, dos filhos do diabo, ficará neste lugar para sempre.
(Gn.37:35)
(Pv.9:18)
(Mt.10:28)
(Jó 18:18)

(Sl.16:10)
(Sl.9:17)
(Is.14:9,10)
(Lc.16:19-31) (Mt 12:40) (At.2:27)
(Jó 20:26)
(Mt 25:30)

(Jó 21:13)
(Jó 10:21,22)

PALAVRA FINAL: Se Deus quisesse salvar a
todos, a todos Ele salvaria, pois ninguém pode
resistir a sua vontade. Somos parte do MUNDO
DA SALVAÇÃO, aqueles cujos nomes já estavam
no livro da vida. (Is 46:10)
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TEMA: O DOM DA FÉ

TEXTO: Efésios 2:8 - “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não
vem de vós, é dom de Deus”.
PENSAMENTO: O crente deve saber que para poder crer em Cristo tem que ter a
fé de Cristo. Essa fé nunca deixará o crente, é dom de Deus e é irrevogável.

1. A FÉ É UM DOM DE DEUS E NÃO DO HOMEM
a) Ef. 2:8 - Pela graça sois salvos, mediante a fé.
b) Tg 1:17 - Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes.
c) Gl 5:22 - A fé é fruto do Espírito.
e) 2ª Tm 1:5 - A fé não fingida que há em ti..
2. TODOS OS CRENTES POSSUEM ESSA MESMA FÉ (DOM)
a) Tt 1:1 - Conforme a fé que é dos eleitos de Deus
b) Tt 1:4 - A Tito, filho na mesma fé.
c) 2ª Pe 1:1 - Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa.
d) Rm 12:3 - Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
e) 2ª Co 4:13 - Tendo, porém, o mesmo espírito da fé.
3. A FÉ (DOM) SE DÁ UMA SÓ VEZ, PARA SEMPRE, E É IRREVOGÁVEL.
a) Jd 3 - A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
b) Rm 11:29 - Os dons (fé) são irrevogáveis.
4. O CRENTE TEM A MESMA FÉ DE CRISTO.
a) Ap 14:12 - Os santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus
b) Gl 2:20 - Vivo, na carne, a fé no Filho de Deus.
c) Rm 3:26 - Justifica aos que têm fé em Jesus.
d) Jd 20 - Edificando-vos na vossa fé santíssima.
5. JESUS FOI O CRIADOR DESSA FÉ (DOM) QUE SERIA REVELADA.
a) Hb 12:2 - Autor e consumador da fé.
b) Gl 3:23 - Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se.
6. ANTES DE CRISTO HAVIA GRAUS DE FÉ; AINDA NÃO HAVIA CHEGADO O
DOM DA FÉ.
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a) Hc 2:4 - O justo viverá pela sua fé.
b) Lc 12:28 - Homens de pouca fé.
c) Mt 8:10 - Nunca vi tanta fé em Israel.
d) Mc 2:5 - Jesus viu a fé que neles havia.
e) Lc 8:48 - Filha, a tua fé te salvou.
f) Mt 15:28 - Ó mulher, grande é a tua fé!
g) Lc 17:5 - Senhor: aumenta-nos a fé.
7. DEPOIS DE CRISTO O QUE HÁ SÃO DÉBEIS NA FÉ (DOM) OU FIRMES NA
FÉ (DOM).
a) Rm 14:1
b) Cl 1:23
8. A FÉ DE CRISTO NÃO SE PERDE; O QUE SE PERDE É A CONFIANÇA - Hb 10:35
9. A FÉ (DOM) NOS MANTÉM SALVOS PARA SEMPRE - Hb10:39
10. A FÉ (DOM) NÃO É PARA TODO MUNDO. É SÓ PARA OS ESCOLHIDOS.
a) 2ª Ts 3:2 - A fé não é de todos.
b) Tt 1:1 - Conforme a fé que é dos eleitos.

PALAVRA FINAL - Paulo nos faz um chamado a guardar a unidade do Espírito: um
Corpo, um Espírito, um Senhor, uma Fé (a Fé dom de Cristo), até que todos
cheguemos a unidade da fé (conhecer a fé dom de Cristo).
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TEMA: BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
TEXTO: Efésios 1:13 - “em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da
verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes
selados com o Santo Espírito da promessa.”
PENSAMENTO: Através deste estudo veremos como cada crente que nasceu de
novo e tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador também está selado com
o Espírito Santo da promessa, ou seja, está batizado com o Espírito Santo.
1. O ESPÍRITO SANTO É O PRÓPRIO DEUS.
a) 2ª Co 3:17 - Jesus é o Espírito
b) Jo 14:23 - Jesus é o Pai e o Pai é o Espírito
2. O ESPÍRITO SANTO NO VELHO TESTAMENTO
a) Gn 1:2 - O Espírito se move desde a criação
b) Jó 33:4 - O Espírito Santo dá vida e preserva a vida
c) Jz 3:10 - O Espírito Santo vinha sobre os juízes
d) Is 42:1 e Is 61:1 - O Espírito Santo estava sobre a pessoa
e) Is 11:2 - O Espírito repousava sobre, não vivia dentro da pessoa.
f) At 28:25 - O Espírito Santo falava pelos profetas
3. NO VELHO PACTO OS ELEITOS VIVIAM NA ESPERANÇA QUE DEUS, ALGUM
DIA, DARIA O ESPÍRITO SANTO A TODOS
a) Jl 2:28 - Todos aguardavam a promessa
b) Mt 3:11 - João Batista falou da promessa
c) Jo 14: 16, 17 - Jesus reforçou a promessa.
d) Jo 7:39 - O Espírito Santo viria após a glorificação de Cristo
4. A RESSURREIÇÃO DE CRISTO DESENCADEIA O CUMPRIMENTO DAS
PROMESSAS PROFÉTICAS RELATIVAS AO ESPÍRITO SANTO
a) At 1:4 - Jesus, antes de subir ao céu, falou aos discípulos da promessa.
b) At 1:5 - A lei deu água, a graça daria o Espírito Santo.
c) At 1:8 - O Espírito Santo traria poder a vida do crente
d) At 2: 1-4 - A promessa se cumpriu no dia de pentecostes
e) At 2: 5-13 - A manifestação sobrenatural evidencia o cumprimento da promessa.
5. O ESPÍRITO SANTO DEPOIS DE PENTECOSTES
a) At 2:39 - É para todos os chamados por Deus
b) Gl 3:22 - É para os que crêem
c) Tt 3:5, 6 - Não é por obras, é por graça.
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6. O ESPÍRITO SANTO É QUE PRODUZ O NOVO NASCIMENTO
a) 1ª Co 12:3 - Ninguém pode dizer: Senhor Jesus! senão pelo Espírito.
b) Ef 1:13 - No dia em que se crê, se é selado com o Espírito Santo.
c) 1ª Co 6:17 - O Espírito Santo passa a ser UM com o nosso espírito.
d) Rm 8:9 - Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo - não é crente
7. TODO CRENTE EM JESUS CRISTO FOI BATIZADO NO ESPÍRITO SANTO
a) 1ª Co 12:13 - Todos os crentes beberam de um só Espírito
b) Gl 3:27 - Quem tem Jesus está batizado, revestido de Cristo.
8. DEUS NÃO DÁ O ESPÍRITO SANTO AOS POUCOS OU POR MERECIMENTO
a) Jo 3:34 - O Espírito Santo não é dado por medida
b) At 10:44 - O Espírito Santo vem à vida de uma pessoa pela Palavra.
c) 2ª Co 1:21 - Deus, por graça, unge, batiza os seus filhos.
9. O ESPÍRITO SANTO HABITA NO CRENTE PARA SEMPRE
a) Ef 4:30 - O crente foi selado com o Espírito Santo
b) 1ª Jo 2:20 - Batismo no Espírito Santo, selo, unção, revestimento é a mesma coisa.
c) 1ª Jo 2:27 - A unção, o batismo no Espírito Santo permanece para sempre.
d) Rm 11:29 - O Batismo no Espírito Santo é um dom, e, portanto, irrevogável.
10. O ESPÍRITO SANTO NÃO SAI DA VIDA DO CRENTE, MAS PODE DEIXAR DE
MANIFESTAR-SE
a) 1ª Ts 5:19 - Quem não faz a vontade de Deus apaga a chama do Espírito Santo em sua
vida
b) Ef 4:30 - O Espírito Santo pode se entristecer com as atitudes erradas do crente
11. O ESPÍRITO SANTO É A MANIFESTAÇÃO DE DEUS NESTES TEMPOS FINAIS
a) Jo 6:63 - O Espírito Santo dá vida
b) Jo 14:16 - O Espírito Santo consola
c) Jo 14:18 - O Espírito Santo ampara
d) Tt 3: 3-6 - O Espírito Santo lava, regenera e renova
e) Jo 14:26 - O Espírito Santo ensina e faz lembrar a Palavra
f) Jo 16:8 - O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo.
g) Jo 16;13 - O Espírito Santo guia a toda verdade
h) Rm 8:26 - O Espírito Santo assiste o crente em suas fraquezas
i) Rm 8:27 - O Espírito Santo intercede pelos santos
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12. NESTE NOVO PACTO, O ESPÍRITO SANTO NÃO SE MOVE SEM A IGREJA
a) Ef 4:4, 5 - A Igreja é o Corpo de Cristo, e é através da Igreja que o Espírito Santo se
manifesta.
Um só Espírito = o Espírito Santo
Um só Senhor = o Senhor Jesus Cristo
Uma só Fé
= o Dom da Fé
Um só Batismo = o Batismo com o Espírito Santo
No Novo Pacto somos batizados (imergidos, mergulhados) no Espírito Santo. Esse é que
tem valor!

PALAVRA FINAL: O crente em Jesus está completo porque nele habita toda
plenitude da Divindade. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, já nos
foram doadas. Agora há um chamado para os que foram batizados no Espírito
Santo a desenvolver a Salvação com temor e tremor e conhecer a sua herança
nos santos e tomar posse, por fé, de tudo aquilo que lhe pertence por Graça.
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TEMA: DONS DO ESPÍRITO SANTO

TEXTO: 1ª. Co 2:1,4 “A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que
sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.”

PENSAMENTO: A igreja tradicional e conservadora acredita que os dons do
Espírito Santo já passaram, que as manifestações das línguas foram para o
tempo dos apóstolos e que depois da igreja implantada, isso desapareceu.
Nós, povo da Graça de Deus, não aceitamos esta posição porque é antibíblica.
Sabemos que o mover do Espírito Santo, o louvor, a adoração e a proclamação
da Palavra são a base da vida espiritual de uma igreja.

1) A PROMESSA CUMPRIDA NO DIA DE PENTECOSTES.
a) At 2:1-13 – Eles falaram idiomas conhecidos e desconhecidos (a manifestação
sobrenatural mostrara o cumprimento da promessa).
b) 1ª. Co 13:1 Existem línguas dos homens e línguas espirituais (dos anjos).
c) At 2:7–11 Eles falavam em línguas dos homens (idiomas).
2) AS MANIFESTAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO
a) 1ª. Co 12:7 O Espírito Santo dá dons, porque eles tem proveito, tem uma
missão, tem um fim.
b) 1ª. Co 12:4 São várias as manifestações do Espírito Santo, mas é o mesmo
Deus quem opera.
3) DONS
a) Ef 4:11,12 Dons para o estabelecimento da igreja e para o aperfeiçoamento do
corpo de Cristo.
b) 1ª. Co 12:8-11 Dons para a edificação da igreja, através dos membros, à
medida que são necessários e conforme o Espírito Santo deseja.
c) Rm 12:7,8 Dons para o serviço e para alcançar os de fora. (administração
governo, contribuição, etc.).
4) ENTENDENDO OS DONS
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a) 1ª.Co 12: 8(a) - Palavra da Sabedoria - É uma revelação que nos ensina a
proceder devidamente em dificuldades e situações diversas
b) 1ª. Co 12:8 (b) - Palavra do Conhecimento É a palavra que Deus dá,
sempre em harmonia com a Bíblia, que nos traz luz, orientação e nos faz crer de
forma correta. Pode se manifestar através da pregação, da profecia manifestada à
igreja, de visões, de sonhos, etc.
c) 1a. Co 12:9 (a) - Fé - Vai além da fé para crer para salvação. É uma
manifestação sobrenatural de fé especial para certas situações que exigem esse
posicionamento.
d) 1ª. Co 12:9 (b) - Dons de Curar - É a manifestação de um dom para o
enfermo que tem necessidade na igreja. Este dom tem uma variedade de formas de
se manifesta.
e) 1ª. Co 12:10 (a) - Operações de Milagres ou de Maravilhas - São muitas
variedades de milagres ou atos de poder que estão disponíveis para mostrar um
grande poder sobrenatural que vai além de qualquer coisa realizada pelo homem.
São intervenções divinas que se distinguem das curas.
f) 1ª. Co 12:10 (b) – Profecia - É uma palavra de assistência espiritual pública. A
maior profecia é a Palavra de Deus exposta à igreja. Através da Profecia o Espírito
Santo toca nos pontos sensíveis, revela o que está oculto, produz a convicção e a
adoração, bem como o encorajamento e o estímulo à ação. A Profecia edifica,
consola e exorta a igreja.
g) 1ª. Co 12:10 (c) - Discernimento de Espíritos - É uma percepção
sobrenatural para diferenciar entre os espíritos bons (eleitos) e maus (ímpios),
genuínos ou falsos, a fim de entendermos os propósitos de Deus.
h) 1ª. Co 12:10 (d) - Variedade de Línguas - São sons ou sílabas que parecem
sem sentido para a lógica humana, mas são um fator de pura comunicação com
Deus. Não importa como as línguas espirituais soam e nem se são idiomas
desconhecidos ou de anjos, importa que no momento do falar em línguas o nosso
espírito ora de fato.
i)1ª. Co12:10 (e) /1ª. Co 12:30 / 1ª.Co 14:5,13,26) - Interpretação das
Línguas - É a revelação dada pelo Espírito Santo sobre o significado ou conteúdo da
expressão vocal em línguas. Essa interpretação pode vir de várias maneiras: por
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visão, por interpretação simultânea, por interpretação sucessiva, por sugestão ou
conforme o Senhor determinar.
j)1ª. Co 12:28 – Administração (Governos) - Manifestação para cumprir a
posição de liderança ou de administração para dirigir os negócios de uma
congregação e liderar espiritualmente.
k) 1ª. Co 12:28 – Socorros, Atos Úteis - Dedicação aos fracos, aos necessitados,
aos trabalhos manuais necessários na congregação, aos pobres e aos doentes.
l) Rm 12:7 – Ministério, Serviço, Ensinos, Diaconato - Tanto para a Palavra,
como o serviço material da casa de Deus e o serviço dedicado aos líderes e aos
irmãos.
m) Rm 12:8 (a) – Exortação - Capacidade dada pelo Espírito de conclamar,
desafiar ou fazer um apelo; como também conciliar e encorajar.
n) Rm 12:8 / Ef 4:28 – Contribuir, Repartir - É dar uma parte daquilo que
possuímos, compartilhar com outros, com singeleza, sinceridade e generosidade.
o) Rm 12:8 – Presidir, Dirigir, Cuidar, Dar Ajuda - É exercer supervisão,
exercer solicitude, cuidar das pessoas, prestar ajuda, servir. Este dom ajuda os
líderes a cuidar das almas e leva a igreja a ser solícita na mútua ajuda, sob a
liderança que Deus lhe deu.
p) Rm 12:8 – Exercer Misericórdia - É ajudar ao próximo de forma prática,
graciosa e compassiva. Envolve o cuidado dos necessitados, dos enfermos, dos
famintos, dos nus e dos encarcerados.

PALAVRA FINAL – Dom vem da palavra grega “carisma”. Temos que ser
sensíveis, estar abertos, não duvidar, para que Deus manifeste os seus dons.
Cremos na vida do Espírito de Deus na Igreja porque os dons já estão no
nosso espírito esperando para que Deus os manifeste. Deus manifesta os seus
dons no meio dos louvores da igreja, no meio da adoração, nos momentos de
oração e profunda comunhão do Corpo de Cristo. (1ª. Co 12:31,1ª. Co 14:40).
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TEMA: O CRENTE NO REPOUSO DE DEUS
TEXTO: Hebreus 4: 1 - 13

PENSAMENTO: A Bíblia promete que neste pacto de superiores e melhores
promessas, o povo de Deus tem que ter descanso confiando na palavra da graça
e desfrutando de sua herança.
REPOUSO (NO GREGO = ANAPAUSIS) - DISPOSTO A DESCANSAR

Mt 11:29

1. REPOUSO QUANTO À SALVAÇÃO.
a) Por sua vontade nos fez renascer pela palavra - Tg 1:18
b) Por sua graça e por fé nos salvou - Ef 2:8
c) Por um único sacrifício nos aperfeiçoou - Hb 10:14
2. REPOUSO NA VIDA DO ESPÍRITO
a) A unção está em nós - 1ª Jo 2:26, 27
b) As promessas são todas nossas - 2ª Pe 1:3-10
c) Estamos perfeitos - Cl 2:10
d) O Espírito não é por medida - Jo 3:34
3. REPOUSO NO FRUTO DO ESPÍRITO
a) Ele mesmo faz a obra completa - 1ª Pe 5:10
b) Ele efetua o querer e o realizar - Fp 2:12,13
c) Guiados pelo Espírito - Gl 5:18
d) O Espírito clama - Gl 4:6
4. REPOUSO NO MINISTÉRIO DO ESPÍRITO
a) O ministério do Espírito é glorioso - 2ª Co 3: 5-8
b) Em meu nome farão maravilhas - Mc 16: 17, 18
c) Estarei convosco para sempre - Mt 28:20
d) O Consolador estará para sempre - Jo 14:16
5. ESCRITURAS DO VELHO TESTAMENTO QUE PROMETEM REPOUSO
a) Is 30:15 - “Em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação; na
tranqüilidade e na confiança a vossa força...”
b) Jr 6: 16-19 - “andai por ele e achareis descanso para as vossas almas”
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c) Is 55: 1-13 - “Saireis com alegria e em paz sereis guiados...”
d) Ez 11: 19, 20 - “eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus”
e) Is 35:8 - “quem quer que por ele caminhe não errará...”

PALAVRA FINAL - As quatorze epístolas de Paulo são o mistério revelado, a
palavra predestinada de sabedoria. O conhecimento das mesmas traz a sã
doutrina, o filtro da Bíblia.
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TEMA: A DISCIPLINA DE DEUS
TEXTO: HEBREUS 12:5-11
PENSAMENTO: Através deste estudo, veremos como Deus disciplina (educa) seus
filhos. A salvação não se perde, mas Ele disciplina a seus amados. Deus
disciplina aos que ama. Isto tudo para que possamos participar de sua
Santidade.
Grego: paideo - treinamento.

1. DEUS GARANTE QUE PROVERÁ ESTE CUIDAD0 A TODOS OS SEUS
FILHOS (ELEITOS).
a) Hb 12:6 - O Senhor ao que ama disciplina.
b) Gl 6: 7-10 - De Deus não se zomba; o que o homem semear, colherá.
2. A DISCIPLINA É DA PARTE DE DEUS E NÃO DO HOMEM.
a) Rm 12:19 - Minha é a vingança, diz o Senhor
b) 1ª Co 11:31, 32 - Castigados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
3. OS BASTARDOS (FILHOS DO DIABO) NÃO SÃO DISCIPLINADOS POR
DEUS PORQUE NÃO SÃO SEUS FILHOS.
a) Hb 12:8 - Se estão sem disciplina são bastardos.
4. EXEMPLOS BÍBLICOS DE BASTARDOS E FILHOS DO DIABO.
a) Jd 4
b) 1ª Jo 2:19
c) Jo 17:12
d) Mt 7:21-23
e) 2ª Ts 3:2 e 2:3
5. DEUS TEM TRÊS MEDIDAS.
a) Disciplina - Hb 12:10
b) Correção - Sl 94:12, 13
c) Açoite - 1ª Jo 5:16 e 1ª Co 5:5
6. EXEMPLOS BÍBLICOS SOBRE A DISCIPLINA.
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a) Sansão
b) Davi
c) O povo de Israel
d) Pedro
e) Ananias e Safira (açoite)
7. A DISCIPLINA NÃO É SÓ APLICADA POR ATOS PECAMINOSOS, MAS TAMBÉM
POR SE FAZER AFRONTA AO ESPÍRITO DE GRAÇA.
a) Hb 10:26-31
8. VERSÍCULOS DO ANTIGO TESTAMENTO SOBRE A DISCIPLINA DE DEUS.
a) Sl 94:12, 13 – Bem-aventurado a quem Deus corrige.
b) Pv 3:11, 12 - Não menosprezes a correção do Senhor nem desmaies...
c) Sl 89:30-36 - Regerei com vara de ferro e açoitarei, mas não mudarei minha
misericórdia.

PALAVRA FINAL - A disciplina de Deus não permite que o crente viva em atos de
libertinagem, já que o Espírito Santo o corrigirá todo o tempo. Não menosprezes
a Disciplina, pois isto mostra que estás sendo santificado em tua conduta.
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TEMA: ESPÍRITO, ALMA E CORPO
TEXTO: 1ª. Ts 5: 23,24 – “O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o
vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o
fará.”

PENSAMENTO: Este estudo é fundamental para tirarmos várias dúvidas da mente
do povo de Deus. A Bíblia fala de espírito, alma e corpo. O corpo é facilmente
identificado, mas a alma e o espírito são conceitos que fogem ao mundo
concreto e que a Bíblia trata como coisas diferentes. Através deste estudo vamos
aprender a separá-los e entender o plano de Deus para o Espírito, para a alma e
para o corpo do homem.
Alma = anima = psychê = manifestação do ser não material do homem. Conjunto de
razão + sentimentos + emoções + temperamento + personalidade.
Espírito = pneuma = manifestação do ser imaterial que se relaciona com Deus.
1) DEUS CRIOU OS ESPÍRITOS DOS ELEITOS ANTES DA FUNDAÇÃO DO
MUNDO E DEPOIS OS REVESTIU DE CARNE
a) Gn 1:27 – Só existiam em espírito, não tinham corpo.
b) Gn 2:7 – A forma do espírito é o corpo e o fôlego de vida é a alma
2) O ESPÍRITO
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jó 32:8 – há um espírito no homem
Pv 20:27 – o espírito é a lâmpada do Senhor
Ec 12:7 – o espírito voltará para Deus
At 7:59 – Jesus recebe o nosso espírito quando morremos
Tg 2:26 – o corpo sem o espírito não serve para nada.
Ef 1:13 – a salvação acontece em primeiro lugar no espírito, quando o Espírito
Santo sela o crente
g) Gl 2:20 – Cristo na manifestação de Espírito Santo habita em nosso espírito
h) 1ª. Co 6:17 – O salvo é um espírito com o Senhor
3) A ALMA
a) Hb 4:12 – só a Palavra de Deus separa a alma do espírito
b) 1º. Rs 17:21 – quando alguém morre a alma sai do corpo
c) Dt 6:5 – o amor a Deus deve ser também demonstrado com a alma
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d)
e)
f)
g)

Jó 27:8 – o ímpio é só alma vivente, não tem esperança
Sl 41:4 – quando se peca a alma fica doente
1ª. Pe 2:2 – o crescimento são os resultados no nível da alma
Fl 2:12 – o que aconteceu no espírito do eleito agora deve se manifestar na alma
(caráter, comportamento, atitudes)
h) Tg 1:21 – salvar a alma de crises, de problemas, de angústias, de medo de
desastres, de depressão, etc.
i) 1ª. Tm 4:16 – salvarás a tua vida (alma) de ver o que está aí fora (desajustes,
confusão, caos)
4) O CORPO
a) Ef 1:14 – quando os dias se completarem, Jesus vem resgatar a sua propriedade,
que somos nós
b) 1ª. Pe 1:5 - Nos últimos tempos Jesus vem buscar a Sua Igreja
c) 2ª. Tm 1:12 – haverá um dia em que a Salvação será consumada no nível do
corpo.
d) 2ª. Co 5:4 – o nosso corpo será transformado. Seremos despidos do nosso corpo e
depois revestidos com um corpo glorioso.
e) Rm 8:23 – nós aguardamos a redenção do nosso corpo glorificado de Jesus vier nos
buscar
f) Fl 3:21 – o nosso corpo será igual ao corpo glorificado de Jesus
g) 1ª. Jo 3:2 – o nosso corpo será transformado em semelhança a Jesus. No além
começa uma nova etapa de vida
A salvação se dá:




instantaneamente = no espírito
com desenvolvimento = na alma
no futuro = no corpo

PALAVRA FINAL: Você deve crer que o Espírito Santo lhe salva para sempre e
eternamente. O que acontece no espírito está garantido. Depois a Palavra de
Deus vai produzindo crescimento para a salvação se desenvolver na alma. E, por
último, quando Jesus vier buscar a Sua Igreja, subiremos com Ele e os nossos
corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis, glorificados, à
Sua semelhança. (1ª. Co 15:40) (1ª. Ts 4: 15 – 17)
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TEMA: MINISTÉRIO DOS ANJOS
INTRODUÇÃO: Nós vamos conhecer, com bastante profundidade, tudo o que se
refere a este mundo místico, sobrenatural, invisível, porém real, que é o
ministério dos anjos. Como nós não andamos pelo que vemos, mas andamos por
fé e cremos nos mistérios revelados, vamos mostrar ao povo de Deus a verdade
sobre a existência dos anjos.

Há três espécies de anjos:
I. Anjos caídos – Ap 12:4-9, Jd 6 (são demônios e seu desejo é apossar-se do corpo dos
filhos da desobediência e de qualquer corpo que lhes der lugar)
II. Anjos revestidos de carne com corpo físico – Jó 38: 4-7 Rm 9:23,24
a) O que aconteceu com o nosso corpo angelical? – Jó 10:11,12, Hb 13:2, At
6:10,15, 1ª. Tm 5:21
b) Nós somos filhos de Deus e filhos da ressurreição - Lc 20 : 27 – 36
c) Deus traçou um plano para nós desde antes da fundação do mundo - Jr 1:5, Sl
139:16
d) Deus chama de anjos os pastores das igrejas. Ap 2: 1,8,12
III. Anjos que se manifestam como seres angelicais, realmente
espirituais, não tendo corpo físico (anjos de Deus) – Hb 1:14
A palavra anjo tem origem latina (angelus), grega (angelos) e hebraica (mal‘ak). Os
hebreus concebiam as coisas de um modo concreto e palpável. Eles não tinham a idéia de
espírito, como nós temos. Em qualquer uma das três línguas o significado é o mesmo:
mensageiro, enviado, designado, intermediário, etc.
Os anjos obedecem à uma hierarquia estabelecida e determinada. Dentro dessa
hierarquia, eles estão distribuídos em categorias funcionais definidas, onde
cada anjo, ou cada grupo de anjos, ou cada hoste de anjos, cumpre sua função específica.
Ao mesmo tempo em que os anjos desempenham suas funções, eles estão louvando,
bendizendo, aclamando, honrando e glorificando o Senhor. Não há, portanto, interrupção
do louvor a Deus por causa das missões a serem cumpridas.
1. Os anjos são chamados seres viventes - Ez 1:5, Ap 4 : 6
2. Os anjos foram criados por Deus como um exército e foram todos criados
de uma só vez - Sl 33 :6, Hb 12:22, Dn 7:10, Ap 5:11, Jd 14
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3. Os anjos estiveram presentes no ato criador - Jó 38 : 7
4. Os anjos são criaturas que possuem conhecimento natural – 2º. Sm 14:20,
1ª. Pe 1:12
5. Os anjos são imortais - Lc 20:36
6. Os anjos não casam nem se dão em casamento - Mt 22:30
7. Os anjos são manifestação do poder de Deus - Is 37:36, Mt 28:2
Obs.: Em qualquer momento, os anjos podem entrar em contato com o homem, uma
vez que eles possuem raciocínio. O raciocínio deles é como criatura e não como Deus.
Não possuem onisciência, onipotência nem onipresença; também não possuem
presciência, atribuições que existem somente em Deus.
8. A hierarquia angelical seria assim formada:
a) Arcanjos – Anjos que estão constantemente na presença de Deus. Eles estão à
vista do Senhor, sempre.
Os arcanjos conhecidos: Gabriel e Miguel.
Gabriel é mensageiro de boas novas, anunciador da misericórdia de Deus e intérprete
das revelações divinas. Dn 8:16 Dn 9:21 Lc 1:19-20 Lc 1:26
Miguel é um anjo de grande autoridade Dn 12:1 Dn 10:13 Jd 9 Ap 12:7-12
b) Serafins – Is 6:2-6
c) Querubins – Gn 3:24, Is 37:16, Sl 18:10
d) Anjos Santos – Ap 14:9,10
e) Anjos governantes – eles governam os principados e potestades - Cl 1:16, Ef 1:
21)
f) Anjos designados: - mensageiro do juízo (Gn 19:1,12,13, 2º.Rs 19:35, Sl 78:49
- encarregados de vigiar (Dn 4: 13, 23)
- anjos do abismo (Ap 9: 11)
- anjos que possuem poder sobre o fogo (Ap 14:18)
- anjos das águas (Ap 16:5)
9. Algumas funções dos anjos:
•
•
•
•
•

alegram-se com as obras de Deus (Lc 15:10 Jó 38: 7)
executam a vontade de Deus (2º. Sm 24:16)
são mensageiros de Deus aos homens (Gn 22:11 Gn 8:12, At 1:10)
protegem e livram os fiéis (1º. Rs 19: 5,7, Dn 6:22, Sl 4:7)
auxiliam na morte (Lc 16:22)
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•
•
•

realizam ações físicas (Mt 28:2)
realizam ações psicológicas (Lc 22:43)
virão com Cristo na segunda vinda (Mt 25:31)

10. Os anjos formam exércitos angelicais, hostes, multidões, etc. -1º.Rs 22:19,
2º. Rs 6:17, Lc 2:13, Sl 68:17
11. Os anjos maus (caídos) jamais poderão ser restaurados. - Mt 8:28–32
12. Os anjos não são para serem adorados - Ap. 22:8 e 9
O apóstolo João, apesar de toda a sua vivência evangélica, do seu conhecimento pelo
contato que teve com o próprio Jesus, chamado até de discípulo do amor, mesmo
assim João tinha algumas dificuldades, quando ele escreveu o Apocalipse, a respeito de
como lidar com os anjos. Por ele ter dúvidas é que, quando o anjo chegou, a primeira
atitude deste homem de autoridade espiritual, deste homem que tinha dedicado toda a
sua vida à causa da palavra de Deus, foi uma atitude incorreta. Ao ver o anjo, ele
ficou extasiado, ajoelhou-se para adorá-lo. Por essa atitude, nós percebemos que João
não conhecia nada a respeito do ministério dos anjos. A atitude do anjo foi: ”Vê, não
faças isso”. Quer dizer que, biblicamente, João não conhecia sua posição espiritual. Ele
não sabia nem quem ele era, nem quem era o anjo que estava diante dele. O anjo
repreendeu a João dizendo: não me adores a mim, “adora a Deus”. O anjo expressou
sua posição de anjo perante o servo João, dizendo: Levanta-te, tu tens que adorar a
Deus. Aí está uma informação importante, que os anjos não são para serem adorados.
O único que é digno de adoração e louvor, é o Senhor Jesus Cristo. No ministério desta
Igreja são proclamadas virtudes e as insondáveis riquezas de Deus. Aqui, cada um
tem conhecimento pleno de quem é, e como foi conhecido.
13. Nós e os espíritos angelicais somos conservos - Hb 1:7,14
Eles, espíritos angelicais, são ministros e trabalham em nosso favor. Eles cumprem a
vontade de Deus quanto à nossa segurança, à nossa proteção, às nossas finanças, etc.
É imperativo que tenhamos sempre presente, a partir de agora, a existência deste
ministério de anjos, os quais cuidam da nossa salvação e do nosso socorro. São espíritos
ministradores e conservos nossos.
Cada um de nós tem anjos para nos guardar. Não só anjos espirituais, mas também anjos
revestidos de carne.
Palavra Final – Não negue a existência do ministério dos anjos. Creia, confesse
em linha com a Palavra de Deus e usufrua dos benefícios dessa ministração
sobrenatural.
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TEMA: OS LIVROS
TEXTO: Dn 7:10 e Ap 20:12
PENSAMENTO: Um dos assuntos que nos empolgam e nos fascinam é conhecer e
reconhecer a soberania de Deus. Ao longo do tempo, foi se criando uma figura de
Deus, ou melhor, criou-se uma caricatura patética de Deus, mostrando ao mundo
um Deus impotente, um Deus que tem que respeitar o homem, um Deus que
exige boca no pó; esta é uma caricatura de Deus, um Deus que pega os seus
filhos e os joga no inferno. Esse não é o Deus da Bíblia Sagrada. O Deus da Bíblia
Sagrada tem todas as coisas escritas e determinadas quando nenhuma delas
ainda existia. Ele é soberano. Deus traz para si todos os seus. Deus não previu
que um dia um dos seus eleitos entraria numa igreja e ouviria uma mensagem.
Isto não seria soberania, nem onipotência e não seria obra de um Deus
soberano. Ele determinou que assim seria, porque o nome de cada eleito está
inscrito no livro da vida, Ele nos criou em espírito para que nós o recebêssemos e
o confessássemos, e nós não tivemos outra alternativa. Graças a Deus!
1. OS LIVROS QUE SERÃO ABERTOS SÃO:
a) Ap 22:12 – O livro das recompensas
b) Dt 29:20 – O livro dos viventes debaixo dos céus
c) Lc 10:20 – O livro da vida (registro dos cidadãos dos céus)
1.a O LIVRO DAS RECOMPENSAS
a) 2ª. Co 5:10 – Para que cada um receba...
b) Ap 22:12,19 – Sua parte (não o seu nome)
c) 1ª. Co 3:10-15 – Receberá galardão
1.b O LIVRO DOS VIVENTES
a) Sl 69:28 – Riscados do livro dos vivos
b) Sl 139:16 – Foram escritos todos os meus dias...
c) Ex 32:32 – Quando a pessoa morre, o seu nome é retirado do livro dos viventes
1.c O LIVRO DA VIDA
a) Fp 4:3 – Cujos nomes estão no livro da vida
b) Hb 12:23 – Deus não está escrevendo novos nomes
c) Ap 3:5 – Deus não está apagando nenhum nome deste livro
d) Ap 13:8 – Deus não escreveu o nome de todos em seu livro
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e) Ap 17:8 – Deus determinou desde o princípio quem estaria com Ele
f) Sl 89:30-35 – Deus jurou por sua santidade que nenhum de seus filhos se perderia
g) Rm 9:20,21 – Do ventre de Eva saíram os escritos e os não escritos
h) Dn 12:1 – Quem for achado no livro será salvo
i) Ap 21:27 – Somente os do livro da vida
j) Ap 20:15 – Lago de fogo
2. JESUS CRISTO VEIO EXCLUSIVAMENTE E SOMENTE SALVAR E BUSCAR A
ESSES QUE SEUS NOMES FORAM ESCRITOS POR DEUS DESDE O PRINCÍPIO.
ELE NÃO VEIO SALVAR NEM UM A MAIS OU A MENOS. ELE VEIO FAZER A
ESPECÍFICA VONTADE DAQUELE QUE O ENVIOU.
a) Jo 6:38,39
b) At 22:10-14
c) Ef 1:9, 11
d) Ef 5:17
f) Hb 13:21
g) Tg 1:18
3. VERSÍCULOS MAL INTERPRETADOS QUE SE USAM PARA PROVAR QUE DEUS
NÃO TEM NENHUM PLANO ESPECÍFICO, E QUE O HOMEM PODE, POR SEU
LIVRE ARBÍTRIO, ALTERAR OU MELHORAR O PLANO DE DEUS
a) 1ª. Jo 2:2
b) Tt 2:11
c) Jo 3:16
d) Jo 5:40
e) Jo 6:37
f) Ap 3:20
g) Dt 30:19
4. JESUS É O BOM PASTOR E DEU SUA VIDA EXCLUSIVAMENTE PELAS SUAS
OVELHAS. SUA PALAVRA NOS ASSEGURA ESTA VERDADE. – Hb 13:20
a) Jo 10:4,16 – Também tenho outras ovelhas; aquelas também devo trazer.

PALAVRA FINAL – Podemos descansar em Deus porque sabemos que toda a sua
vontade será feita – Is 46:10.
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TEMA: A CONFISSÃO
TEXTO: Tiago 3: 1-12

PENSAMENTO: O propósito deste estudo é levar o crente a entender que deve
administrar sabiamente a sua confissão para que fale conforme a palavra de
Deus.
1. A CONFISSÃO É O ÚNICO SACRIFÍCIO QUE DEVEMOS OFERECER
CONTINUAMENTE A DEUS: HEBREUS 13:15
2. A CONFISSÃO DEVE SER CONFORME A SUA VONTADE.
a) 1ª. Jo 5:14,15 – Se pedirmos alguma cousa segundo a sua vontade, Ele nos
ouve.
b) Tg 4:3 – Pedis, e não recebeis, porque pedis mal.
c) 1ª Pe 4:11 – Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus.
3. POR QUE DEVO CONFESSAR QUE ESTOU CURADO?
a) Mt 8:17 – Ele tomou as nossas enfermidades.
b) 1ª Pe 2:24 – Por suas chagas fostes sarados.
c) 3ª Jo 2 – Desejo que seja próspera a tua saúde.
d) Is 53:4 – Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
e) Is 53:5 – Pelas suas pisaduras fomos sarados.
4. POR QUE DEVO CONFESSAR QUE ESTOU PRÓSPERO?
a) Fp 4:19 – O meu Deus suprirá tudo que me falta.
b) 1ª Tm 6:17 – Ele nos dá tudo em abundância.
c) 2ª. Co 9:8 – Deus é poderoso para fazer-nos abundar em toda graça, a fim de
que, tenhamos, em tudo, ampla suficiência, sempre.
d) 3ª. Jo 2 – Desejo que seja próspero em todas as coisas.
5. POR QUE NÃO DEVO CONFESSAR QUE POSSO ME PERDER?
a) Jo 10:27-29 – Eu lhes dou a vida eterna; jamais perecerão.
b) Jo 6:39 – Que nenhum eu perca.
c) Hb 10:14 – Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre.
d) Hb 7:25 – Ele nos salvou totalmente.
Página 24 de 25

IGREJA EVANGÉLICA CRISTO VIVE
RUA PROF. JOSÉ LEITE OITICICA, 250 – BROOKLIN – SÃO PAULO - CEP 04705-080
TEL.: + 11 5561 4405 – FAX: + 11 5094 0989
e-mail: igreja@cristovive.com.br
www.cristovive.com.br

6. VERDADES QUE DEVEMOS CONFESSAR:
a) Hb 10:14 – Salvos para sempre
b) Ef 1:3 e Gl 3:9 - Abençoados
c) Ef 1:4,5 – Predestinados e escolhidos.
d) Ef 2:6 – Sentados em lugares celestiais com Cristo.
e) Cl 1:13 – Livrados do diabo
f) Rm 6:11, Cl3:3 – Mortos ao pecado.
g) Is 53:4,5 – Curados por suas chagas
h) 3ª. Jo 2 – Prósperos
i) Hb 1:14 e Sl 34:7 - Os anjos me servem
j) Cl 2:10 – Completo em Cristo

PALAVRA FINAL – O crente deve usar a sua confissão porque já está tudo feito
em Cristo (Hb 4:14). Pode-se usar a sua confissão também pode refrear todo o
seu corpo (Tg 3:2).
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