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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: O PLANO DE DEUS PARA JUDEUS E GENTIOS PREDESTINADOS
TEXTO: Genesis 12:1,2 - “ Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua terra, da
tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei; de ti
farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu
uma bênção!”

PENSAMENTO: O propósito deste estudo é ensinar, à luz da Bíblia Sagrada, que
os judeus e os gentios predestinados são ovelhas de apriscos diferentes, porém
de um mesmo rebanho.
1. DEUS ESCOLHE ABRAÃO PARA SER UMA NAÇÃO.
a) Gn 12:1,2 / Gn 15:5,6 / Gn 17:4 – Deus escolhe Abraão para ser uma nação
b) Gn 21:1-3 - Deus cumpre a promessa lhe dando um filho
c) Gn 25:19-26 – Isaque casa-se com Rebeca, que lhe dá dois filhos
d) Gn 49:1-27 - Jacó gera filhos que dão origem as 12 tribos de Israel
2. 70 PESSOAS DA FAMÍLIA DE JACÓ ENTRAM NO EGITO
a) Ex 1:1-5 – 70 pessoas da família de Jacó entram no Egito
b) Ex 1:6-8 – Os filhos de Israel se multiplicaram
c) Ex 1:13 - Os filhos de Israel se tornaram escravos no Egito
d) Ex 3:6-10 – Deus liberta o seu povo do Egito
3. O POVO DE DEUS SAI EM BUSCA DA TERRA PROMETIDA E GUERREIA COM
OS POVOS INIMIGOS.
a) Js 11:20,23 – O povo de Deus sai em busca da Terra Prometida
b) Is 11:1 e Is 9:6,7 – Deus promete um libertador
c) Rm 9:4,5 – Cristo descende dos judeus
d) At 4:24-28 e At 2:23 – Tudo o que aconteceu com Jesus estava determinado
e) Rm 9:6-8 – Os judeus eleitos são os descendentes dos patriarcas, filhos da
promessa
4. OS GENTIOS ALCANÇARAM A JUSTIÇA PELA FÉ.
a) Rm 9:30-33 – Os gentios alcançaram a justiça pela fé
b) Rm 10:1-4 – Os judeus têm zelo por Deus, mas não com entendimento.
c) Rm 11:1,2,5 – Deus não rejeitou o seu povo. Existe hoje um remanescente da
Graça
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d) Rm 11:7,8 – O Senhor endureceu a Israel
5. O QUE FALTA AO POVO JUDEU É SER RECONCILIADO COM DEUS
a) Hb 4:2 – O que falta ao povo judeu é ser reconciliado com Deus
b) Rm 10:19 – Os judeus foram postos em ciúmes
c) Rm 11:11 – Se os judeus tivessem recebido a Cristo nós não teríamos tido chance
d) Rm 11:23,24 – Os judeus são ramos naturais da Oliveira. Os gentios foram
enxertados
e) Rm 11:25 – Ninguém pode ignorar este mistério
f) Rm 11:26 - Todo israel será salvo (iluminado)
6. OS JUDEUS SÃO INIMIGOS QUANTO AO EVANGELHO, MAS AMADOS
QUANTO À ELEIÇÃO, PORQUE DEUS NÃO MUDA
a) Rm 11:28,29 – Inimigos quanto ao Evangelho mas amados quanto á eleição
b) Rm 11:30-32 – Todos foram desobedientes: judeus e gentios
7. OS RAMOS NATURAIS FORAM QUEBRADOS PARA QUE OS RAMOS BRAVOS
FOSSEM ENXERTADOS NA MESMA ÁRVORE QUE É JESUS
a) Rm 11:17,18 – Os ramos bravos foram enxertados na mesma Árvore.
b) Is 54:7 – Nós, gentios, nascemos em pecado. Por breve tempo andamos largados.
8. A CHAMADA É PARA OS JUDEUS POR ELEIÇÃO NACIONAL E PARA OS
GENTIOS POR PREDESTINAÇÃO
a) Rm 9:24 – Eleição nacional e predestinação
b) Ef 2:11-16 – Deus uniu o povo judeu com o gentio através da cruz
c) Ef 2:17,18 – Judeus e gentios têm acesso ao Pai em Espírito
d) Gl 3:29 – O gentio predestinado também é filho de Abraão e herdeiro da promessa
e) Jo 10:16 – Judeus e gentios predestinados são ovelhas de apriscos diferentes,
mas de um mesmo rebanho
f) Gn 9:25-27 – Os filhos da perdição estão aí para servirem os descendentes de
Sem e de Jafé

PALAVRA FINAL:
Deus escolheu a Abraão e fez dele uma grande nação. Tanto os
judeus quanto os gentios predestinados, estão ligados a uma mesma Oliveira. Os judeus
foram escolhidos por eleição incondicional e os gentios predestinados por predestinação.
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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: A GRANDE MERETRIZ - I
TEXTO: 1ª. Co 14:8 “Pois também se a trombeta der som incerto, quem
se preparará para a batalha?”

PENSAMENTO: No início a igreja era simples, pura e genuína obra do Senhor,
onde tudo fluía ao sabor do Espírito Santo. No entanto, com o passar dos anos e
dos séculos, a igreja genuína dos primeiros cristãos foi se deixando envolver
pelo poder político, econômico e pela mente do mundo profano, transformandose num sistema religioso muito forte e totalmente distante dos princípios
bíblicos. No livro do Apocalipse, João teve uma visão na qual viu que tal sistema
corrompeu-se tanto, a ponto de ser chamado por Deus de “A Grande Meretriz”,
conforme diz a Palavra, que embebeda os seus seguidores com o vinho da
prostituição.
O nosso país sempre foi dominado por uma religião de grande poder. Religião esta, que
nós sabemos à luz da Bíblia, é cheia de idolatria, cheia de blasfêmia, cheia de mentiras, e
que a mídia e os sistemas de comunicação dão apoio de tal forma e tão forte que parece
que alguns cristãos, não do nosso ministério, logicamente, estão cheios de dúvidas
perguntando: “Será que é ou não é?” É a Bíblia ou é o fulano de tal? É o Espírito Santo ou
é essa organização?
Nós vamos caminhar agora por uma revelação extraordinária.
1. QUEM É A GRANDE MERETRIZ?
a) Ap 18:7 - Viúva não sou
b) Ap 17:1 - Existe um sistema religioso que irou a Deus e que Ele chama de Grande
Meretriz
c) Ap 17:15 - Esse sistema religioso está assentado
d) Ap 17:2 – Esse sistema que vende Deus tem uma doutrina que embriaga as
pessoas
e) Ap 17:3-6 - Esse sistema religioso tem aparência de rainha e se alimenta se
sangue
f ) Ap 17:5 – A Grande Meretriz tem filhas meretrizes. A Terra está cheia das suas
abominações
g ) Ap 17:18 – Roma é a grande cidade que domina sobre os reis da Terra.
h ) Ap 18:1-3 - Todas as nações beberam da sua prostituição
i ) Ap 18:4 – Deus está ordenando: “Retirai-vos dela para não participardes dos
flagelos”
j ) Ap 14:8 – Esse sistema de meretrício dá a sua doutrina a todas as nações
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2. POR QUE A GRANDE MERETRIZ É TÃO REPUGNANTE PARA DEUS? VAMOS
OBSERVÁ-LA SOB DOIS ASPECTOS:
2.1) Histórico – é a Roma pagã. A idolatria e a adoração dos imperadores como
divindades.
2.2) Profético – é o Anti-Cristo, é a apostasia que influenciam sobre povos, multidões,
nações e línguas
a) Ap 17:6 – Esse sistema matou muita gente de Deus.
b) Ap 18:7 – Essa igreja já está julgada pelo Deus Todo-Poderoso
c) Ap 18:3 - Fazem comércio com Deus (ídolo, rosário, água-benta, santo sudário,
relíquias, etc.)
d) Ap 18:9-11 – Há de chegar o dia em que ninguém comprará mais a sua
mercadoria.
e) Ap 18:12,13 – As mercadorias da Grande Meretriz não tem fim e as suas filhas
seguem o mesmo caminho (sistemas que são covis de demônios)
d) Ap 18:20 – Santos, Apóstolos e Profetas têm as suas causas julgadas por Deus.
3. PORQUE DEUS DIZ QUE ESSA IGREJA É VIÚVA?
a) Rm 7:1-4 – A mulher (igreja) não pode casar com o segundo marido se o primeiro
ainda é vivo.
b) Rm 7:4 – Nós pertecemos a outro, o ressuscitado.
O povo de Deus sai em busca da Terra Prometida
c) Ex 20:1-6 – Este mandamento foi tirado da Bíblia daquele sistema
d) Ap 18:5 – Deus não se esquece de nenhum dos atos ilícitos do sistema malígno
4. O SISTEMA PROTESTANTE TAMBÉM BEBEU DESSE VINHO. TAMBÉM CULTUA O
CRISTO-CARNE, FAZ COISAS QUE SÃO PARA OS JUDEUS E NEGOCIA COM O POVO
DE DEUS. O SISTEMA PROTESTANTE ATUAL ESTÁ EM ADULTÉRIO ESPIRITUAL.
QUANDO CRISTO MORREU A IGREJA DEVERIA TER SE CASADO COM O
RESSUSCITADO, MAS CONTINUOU CASADA COM O MORTO.
a) 2ª. Co 11:1-4 – Outro espírito, outro Jesus, outro evangelho.
b) Gl 1:6-9 – Seja maldito, quem prega outro evangelho.
c) Hb 6:1-2 – Temos que deixar o Cristo morto e os rudimentos de lei para seguirmos o
que é perfeito
PALAVRA FINAL: A Igreja em Graça nunca se deixará embebedar pelas doutrinas da
Grande Meretriz. Nós somos sábios, somos luz do mundo e sal da Terra. Somos mais que
vencedores, que não damos autoridade à besta.
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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: A GRANDE MERETRIZ - II
TEXTO: Atos 20:29-31- "Eu sei que, depois da minha partida, entre vós
penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós
mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os
discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos,
noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um".

PENSAMENTO: O Apóstolo Paulo profetiza que a Igreja seria atacada por uma
espécie de líderes cujo objetivo principal não seria Deus, mas meramente
humano, e que arrastaria as pessoas atrás deles.

1. QUEM É O LOBO VORAZ? DE ONDE VEM? QUE TIPO DE MENSAGEM PREGA?
QUAL É O ESPÍRITO QUE ELE TRANSMITE? O QUE CAUSA NA VIDA DE UMA
PESSOA?
Os capítulos 17 e 18 do Livro do Apocalipse mostram que existe um sistema religioso que
é chamado por Deus de "Meretriz", de "Babilônia", e esse sistema é representado por uma
igreja viúva.
a) Ap 18:7 - Esta mulher se defende de uma sentença de Deus: “Tu és viúva! ”. Essa
igreja viúva é o sistema religioso que não tem Jesus como seu marido. Todo sistema que
não tem Jesus como seu Senhor Absoluto e Incondicional é uma igreja viúva. A igreja que
não tem Jesus como marido não é igreja!
b) Ap 17:1,15 – E um sistema religioso que Deus chama de Grande Meretriz, tem a
repulsa e a indignação de Deus, vende a imagem de Deus, gera idolatria e paganismo, e,
que na realidade, são lobos vorazes arrastando pessoas atrás de si e não para Deus. Esse
sistema religioso está em toda parte.
c) Ap 17:2 – Esse sistema tem uma doutrina que embebeda as pessoas.
d) 1ª Co 10:14 – A ordem de Deus é para fugir da idolatria.
e) 1ª Co 6: 15-17 – Quem é de Cristo não pode pertencer à Meretriz.
f) 1ª Jo 5:21 – Nós temos que nos guardar da idolatria
g) Sl 115;4-8 – Quem confia num ídolo se torna sem vida
h) Is 44:13-20 – Quem está envolvido com idolatria não tem capacidade de ver que é
uma mentira.
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2. MARIA
a) Mt 12:50/Lc 1:46-48/Lc 2:21/Lc 2:48/Lc 2:51/Jo 2:1-5/At 1:12-15 - Foi dada a Maria
uma importância maior do que a importância que tem Jesus. Isso foi tudo criado pela
Igreja Romana.
3. PEDRO
a) 1ª Pe 5:1 / Mt 16:16-19 / 1ª. Pe 2:3-5 / – Pedro nunca foi Papa, nem nunca esteve em
Roma.
4. O RESSUSCITADO = NOVO PACTO
a) Hb 10:19,20 / 2ª Co 5:16 / Gl 2:20,21 / Hb 10:9 / 2ª Tm 4:1-4 / Ap 17:14
PALAVRA FINAL: Embora a Grande Meretriz esteja sentada sobre povos, nações e
línguas do mundo inteiro, na Igreja da Graça ela não dominará e não espalhará os seus
tentáculos, porque Deus não permitirá. As portas do inferno não prevalecerão contra a
Igreja de Jesus Cristo.
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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: A REFORMA
TEXTO: 2ª. Pe 3:18 “ antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia
Eterno”.

PENSAMENTO: No ano de 1517, e já transcorreram quase 500 anos, um
sacerdote da Igreja Católica Romana, de nome Martinho Lutero, começou a
mergulhar fundo na Palavra de Deus, pois se encontrava num dilema existencial,
numa luta tremenda entre sua carne e seu espirito. Verdadeira batalha espiritual
Lutero travava com seu estado espiritual: um dia sentia-se forte, corajoso, salvo,
certo da vida eterna; contudo às vezes se sentia culpado, o pior dos homens,
perto do inferno. Ele sentia que havia algo mais que idolatria, velas,
sacramentos, ordenanças, bulas, abluções, etc.
1. LUTERO QUERIA MAIS DE DEUS! E DEUS O ILUMINOU!
a) Rm 1:17 – Seis palavras mudaram toda a história espiritual e religiosa da
humanidade
b) Gl 1:10 – Lutero se insurge conta a igreja dizendo; “Melhor é que eu obedeça a Deus
do que aos homens. Começa então o Movimento Reformista da Igreja.
c) Dt 5:8 – Lutero descobre que o primeiro mandamento é contra a idolatria. Ele havia
sido enganado por causa de dogmas e doutrinas impostas pelo clero.
d) Jo 8:32 – O Espírito Santo de Deus iluminou homens para mostrar a verdade bíblica
aos eleitos e predestinados
e) Jo 8:32 – Foi da reforma da igreja católica que nasceram as Igrejas Evangélicas:
luterana, presbiteriana, metodista, batista, etc.
f) Gl 1:11,12 – Novamente o evangelho tende a ser humanizado e dogmatizado, e com
ordenanças tentam levar o homem à escravidão
g) 1ª. Pe 2:9 – Lutero combateu o clericalismo na Igreja, pois a Bíblia diz que todos os
cristãos são sacerdotes
h) Hb 12:22-24(a) – Os cinco princípios básicos da Reforma Luterana são: só a Escritura,
só a Fé, só Cristo, só a Graça, sacerdócio universal.
i) Is 6:13 – A Reforma foi um reavivamento dessa brasa, cuja chama de testemunho se
espalhou por toda a Terra.
PALAVRA FINAL: Doutrinas estranhas à Palavra de Deus, a toda hora estão batendo à
nossa porta. Cabe a nós, os atalaias da fé reformada, vigiar e orar para que o inimigo não
nos pegue desprevenidos e nos engane com suas mentiras e vãs filosofias. Mantenhamos,
pois, a Sã Doutrina, a Graça, reverenciando aqueles apóstolos de Jesus Cristo, por meio
de quem a pureza do Evangelho recuperou a sua honra.
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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: QUAL É A VERDADE BÍBLICA?

TEXTO: Jo 8:32 - “e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”

PENSAMENTO: Somos todos predestinados? Ou temos livre arbítrio? A discussão
vem sendo alimentada, há séculos, desde Santo Agostinho e sendo enfatizado
por João Calvino (Graça) para quem a soberania de Deus é total,
predeterminando tudo quanto acontece. O Arminianismo (legalismo) opõe-se à
Graça de Deus, enfatizando o livre arbítrio, a responsabilidade do homem quanto
à salvação e negando que todas as coisas tenham sido predeteminadas desde a
eternidade.

LEGALISMO

A GRAÇA DE DEUS

1.LIVRE ARBÍTRIO

1.DEPRAVAÇÃO TOTAL DO HOMEM

a) Ainda que a natureza humana tenha sido afetada
pelo pecado, na queda do homem, este não perdeu
toda a sua capacidade de escolher a Deus.
Is 55:1-7, Jo 3:16-22, Jo 12:32, Jo 17:21

a) Devido à queda do homem o pecador é incapaz de ser
alvo já que está morto, cego e surdo para as coisas de
Deus.
Ef 2:1, Rm 3:10-12

b) Deus capacita o pecador a fim de que, por sua
própria vontade, se arrependa e creia.
Jo 1:12, Jo 5:40

b) O coração do homem é enganoso e perverso. Sua vontade não é livre pois está escravisado ao pecado
Sl 51:5, Jr 13:23

c) Cada pecador tem livre arbítrio e o seu destino é
determinado por ele.
Mt 25:41,46

c) O homem não quer, não pode escolher o bem ou rechaçar o mal.
1a. Co 2:14

d) O pecador pode cooperar com o Espírito Santo e
ser salvo ou resistir e perder-se para sempre.
Rm 14:10

d) Deus toma a iniciativa dando o dom da fé fazendo o
homem ressuscitar espiritualmente.
Ef 2:8

e) O pecador necessita da ajuda do Espírito Santo e
e só é regenerado depois que ele crê.
Is 55:7

e) O Espírito Santo sela e regenera, dá vida e dá uma nova
criação.
Tt 3:5

f) A fé é o dom do pecador para Deus. E a sua contribuição para a salvação.
At 16:30,31

f) A fé é um dom outorgado por Deus para a salvação do
pecador.
Gl 3:23
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LEGALISMO

A GRAÇA DE DEUS

2. ELEIÇÃO CONDICIONAL

2. ELEIÇÃO INCONDICIONAL

a) Deus previu quem aceitaria a salvação e predestinou os salvos.
Dt 30:19

a) Deus escolheu alguns para salvação antes da fundação do mundo por sua vontade soberana.
Ef 1:4

b) Deus escolheu somente aqueles que Ele de
antemão viu que creriam por sua vontade.
Jo 8:24

b) A eleição não está baseada no conhecimento prévio
de uma resposta ou ato de obediência por parte do
pecador. Jo 6:65, Rm 9:16

c)As futuras obras dos salvos determinam a sua
eleição. Tg 2:17

C) A eleição não está determinada ou condicionada por
virtude alguma ou obras dos homens.
Ef 2:9, 2a Tm 1:9

d) A fé que Deus viu no homem, na qual se baseou
eleição, não foi dada pelo Espírito Santo mas é da
vontade do próprio homem. 1a. Pe 1:2

d) Aquele a quem Deus elegeu por sua soberania
é movido pelo Espírito Santo .
At 13:48

e) Pertence ao homem a prerrogativa de quem há de
crer e quem há de ser escolhido para a salvação.
A causa da salvação é decisão do pecador. Ap 22:17

e) A causa fundamental da salvação é a eleição do pecador por parte de Deus
2a. Ts 2:13

3. SACRIFÍCIO DE CRISTO POR TODO O MUNDO

3. SACRIFÍCIO DE CRISTO PELOS ESCOLHIDOS

a) O sacrifício de Cristo torna possível a qualquer
pessoa salvar-se mas não assegura a salvação
eterna a ninguém. 1a Tm 2:4

a) Cristo foi sacrificado para redimir o seu povo e Ele
abriu a porta somente para os eleitos.
Jo 17:6,9

b) A redenção de Cristo é eficaz se o homem a
aceitar. 2a Pe 3:9

b) O dom da fé é dado pelo Espírito a todos pelos quais
Cristo morreu garantindo a salvação eterna. Jd 1:24

4. O ESPÍRITO SANTO PODE SER RESISTIDO
EFICAZMENTE

4. O ESPÍRITO NÃO PODE SER RESISTIDO

a) O chamado do Espírito Santo pode ser resistido já que o homem é livre.O Espírito não pode regenerar o pecador se este não quiser. O livre arbítrio limita o Espírito Santo. Lc 18:23

a) O Espírito Santo chama os eleitos e a Graça de Deus é
infalível, convence o pecador, converte-o, dá-lhe vida
e santifica-o.
1a. Co 1:30

b) O Espírito Santo só pode trazer a Cristo aqueles
que lhe permitem. A Graça não é irresitível, pode ser
frustada. Ef. 4:30, 1a. Ts 5:19

b) O Espírito Santo atrai o eleito e o salva porque não está
limitado à vontade do homem. A Graça é irresitível, sempre redunda na salvação dos escolhidos. Cl 2:13

5. A SALVAÇÃO SE PERDE
a) Os salvos podem perder a sua salvação por um
pecado ou por não perseverar na Igreja. Só quem
perseverar até ao fim será salvo.
Hb 6:6
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5. A SALVAÇÃO NÃO SE PERDE
a) Todos os escolhidos por Deus, redimidos e que
receberam o Espírito Santo são salvos eternamente e
perseveram até o fim. Hb 10:39
Se o processo da salvação é obra de Deus, o homem
1a. Co.5:5
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PALAVRA FINAL:
A salvação é efetuada pela Onipotência e Soberania de Deus. Na
manifestação triúnica do Unico Deus, o Pai escolheu um povo pelo qual seu Filho morreu e
o Espírito Santo o conduz para que receba a fé e se arrependa. A eleição, a redenção e a
regeneração é obra de Deus e é unicamene por Graça. Portanto, Deus, e não o homem,
determina quem são os que recebem o dom da salvação.
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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: AS DUAS FASES DO CRESCIMENTO ESPIRITUAL
TEXTO: 2ª. Pe 3:18 “ antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia
Eterno”.

PENSAMENTO: A igreja de Jesus, por falta de revelação, tem servido ao Cristo da
carne, que veio no cumprimento da lei com seus mandamentos, cerimônias,
abluções, sacrifiícios, deixando assim, de viver o Novo Pacto do Cristo
ressuscitado com suas promessas e bênçãos eternas.
1. “ANTES CRESCEI NA GRAÇA” – ser formado nela, reconhecendo a posição
em Cristo: segurança, santidade, herança
a) 2ª Co 8:9 – “pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo..”
b) Ef 2:6 – “nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais...”
c) Cl 1:13 – “nos libertou do império das trevas...”
d) Hb 10:14 – “nos aperfeiçoou para sempre (salvos, sempre salvos)
e) 1ª Pe 1:23 – nos fez nascer de semente incorruptível (somos iguais a Ele)
f) Jd 24 – nos guarda de tropeços para nos apresentar com exultação e imaculados diante
da presença de Deus.
g) Temos garantia de que a salvação é eterna – Is 35:8 / Is 46:4 / Jo 3:16 / Jo 8:35 / Jo
10:28 / Rm 8:38,39 / 1ª Co 5:5 / Ef 4:30 / Fp 1:6 / Cl 3:4 / 2ª. Tm 1:12 / 1ª. Jo 5:18
2. “E NO CONHECIMENTO DE NOSSO SENHOR E SALVADOR JESUS CRISTO” –
Cl 2:2,3
2.1 A PREEXISTÊNCIA DE CRISTO
a) Jo 6:42 – “ E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o
pai e a mãe? Como pois, agora diz: desci do céu?
b) Jo 6:62 – “ Que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar onde
primeiro estava?”
c)Jo 3:13 – Subiu ao céu Aquele que de lá desceu
d) Jo 8:56-58 – Ainda não tens cinquenta anos, e viste a Abraão?
e) Jo 17:5 – “com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo”
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2.2 A DEIDADE CRISTO
a) Is 9:6 – Um menino nos nasceu – Seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai
da Eternidade, Príncipe da Paz.
b) Jo 1:1 – “e o verbo era Deus”
c) Jo 1:14 – “e o verbo se fez carne”
d) Jo 12:45 – “E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou”
e) Jo 14:10 – “Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
f) Rm 9:5 – “segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre”
g) Fp 2:6,7 – Subsistindo em forma de Deus, tornou-se semelhante aos homens
h) Cl 1:17 – “Ele é antes de todas as cousas, Nele tudo subsiste”
i) 1ª. Tm 3:16 – Deus foi manifestado em carne. Cristo é Deus
2.3 AS DUAS MANIFESTAÇÕES DO SENHOR JESUS CRISTO
2.3.1 CRISTO NOS DIAS DA SUA CARNE (ESPOSO DA IGREJA SEGUNDO A LEI)
a) Mt 4:1,2 – Jesus jejuou 40 dias
b) Mt 5:17 – Jesus guardava o sábado conforme a lei
c) Lc 2:21 – Foi circuncidado ao completar oito dias
d) Lc 2:22 – Conforme a lei de Moisés o apresentaram ao Senhor
e) Jo 13:5 – Jesus lavou os pés dos discípulos
f) Jesus se vestia e comia conforme a lei: Jesus se submetia a todas as festas judaicas.
2.3.2. CRISTO NOS DIAS DA SUA RESSURREIÇÃO (ESPOSO DA IGREJA SEGUNDO
A GRAÇA)
a) 2ª. Co 5:16 – “se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o
conhecemos deste modo”
b) Rm 7:4 – “para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os
mortos”
c) 1ª. Co 1:23 – “pregamos a Cristo ressuscitado” (depois da carne)
d) Hb 5:7-10 – “Ele, Jesus nos dias da sua carne...”
e) Hb 10:20-22 – “pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela
sua carne”.

PALAVRA FINAL: O Deus de toda a Graça, em Cristo, nos aperfeiçoa, firma, fortifica e
fundamenta (1ª Pe 5:10). Quando a sua vida está fundamentada por Ele, sua confissão
está em linha com o pacto de superiores promessas.
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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: A VONTADE DE DEUS
TEXTO: Ef 5:17 – “Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai
compreender qual é a vontade do Senhor”.

PENSAMENTO: O propósito deste estudo é mostrar a importância de conhecer a
vontade do Senhor para o nosso viver, a fim de alcançarmos a excelência de
vida.

1. QUAL É A VONTADE DE DEUS
a) 2ª. Co 12:9 – Nossa santificação – “A minha graça te basta” (não para pecar)
b) 2ª Co 2:14, Rm 8:37 – Que sejamos mais que vencedores
c) 1ª. Jo 2:14 – Que vençamos o mal – “Venceste o maligno”
d) 1ª Tm 6:17 / 2ª Co 9:6 – Que prosperemos
e)1ª Pe 2:24 / 3ª. Jo 1:2 – Que vivamos curados e com saúde
f) Ef 1:18 / Gl 3:9 – Que recebamos bênçãos – riquezas, glória, herança
2. COMO EXERCITAR E PARTICIPAR DESTA VONTADE DE DEUS
g) Hb 10:35,36 – Tem que crer
h) Hb 6:12 – Tem que confessar
i ) Rm 4:17 – Tem que receber
j ) Hb 4:14 – Tem que manter a confissão
3. O QUE É UMA CONFISSÃO DE FÉ?
a)
b)
c)
d)

Dt 26:17 – Declarar algo que sabemos
Mc 11:23 – Afirmar algo que cremos
At 10:42 - Testificar algo que temos
Hb 11:1 – Certeza e convicção
4. COMO DEUS NOS VÊ.

a) Rm 12:1,2 – Devemos nos transformar pela renovação da nossa mente
b) 1ª Jo 2:12 – Deus nos vê justos, perdoados, amados, curados e livres
c) Rm 1:17 – Temos que nos ver como Ele nos vê e aceitar por fé
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5. ANULANDO E DERRIBANDO, RECEBENDO E RECHAÇANDO, LIGANDO E
DESLIGANDO
a) 2ª. Co 10:4,5 – Anulando sofisma e altivez
b) 2ª Jo 10,11 – Se alguém não traz esta doutrina, não o receba.
c) Mt 18:18,19 – Tudo o que for ligado naTerra será ligado nos céus.
6. ENCORAJAMENTO PARA A “VIDA EXCELENTE”
a) Ef 4:29 – Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe
b) 2ª Co 4:13 – Creio por isso eu falo
f) Pv 6:2 - Não se amarre com palavras negativas
g) Pv 18:7 – A boca do insensato é a própria destruição
h) Pv 13:3;21,23 – O que guarda a boca conserva a sua alma
i ) Tg 3:10 - Da mesma boca procede bênção e maldição
J ) Mt 12:34,35 – A boca fala do que o coração está cheio
PALAVRA FINAL: Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos impossíveis. Sua
vontade é boa, perfeita e agradável. Ele lhe fez para viver por cabeça e não por cauda. Os
fracassos não são definitivos. A bênção do Senhor é para sempre.
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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: A IGREJA APOSTÓLICA
TEXTO: Efésios 2:20-22 “ Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e
profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo o
edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual
também vós juntamente estais sendo edificados para habitação de Deus no
Espírito”

PENSAMENTO: Através deste estudo vamos compreender o ofício apostólico da
igreja de Jesus Cristo, aprendendo como deve ser uma igreja dentro da
linguagem e do espírito cristão contido no Novo Testamento. A igreja deve estar
numa dimensão apostólica para que tenha condições de cumprir o destino que
Deus tem para ela nesta terra.
1. COMO A IGREJA VAI CUMPRIR A SUA GRANDE MISSÃO
“Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, libertai os oprimidos. ”
a) Is 59:19,20 – O sopro do Espírito Santo para esses últimos dias é um sopro impetuoso,
um sopro que ninguém pode segurar.
b) Mt 10:1-5 – Os discípulos enviados tornaram-se apóstolos.
c) Lc 11:49 – O grande segredo apóstólico está na palavra enviar. O apóstolo é um
enviado, um embaixador, é aquele que tem uma missão, é um mensageiro, um porta-voz
de Deus, que tem a unção, a credibilidade e o respaldo de Deus.
d) At 13:1-4 – Barnabé e Saulo se tornaram apóstolos ao serem enviados.
2. O MENSAGEIRO APOSTÓLICO É AQUELE QUE TEM:
a) Uma mensagem
b) Uma visão de vida espiritual
c) Credibilidade de Deus
d) Unção do Espírito Santo
e) Segurança naquilo que diz e faz
f ) Revelação do Senhor para levar a mensagem
g) Autoridade dada por Deus
h) A suficiência está em Deus
i) Reconhece a Soberania de Deus
j) Tem um compromisso com o Reino de Deus
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3. UMA IGREJA, EM TERMOS BÍBLICOS, TEM QUE ESTAR EDIFICADA SOBRE OS
FUNDAMENTOS, SOBRE A DIMENSÃO DO APÓSTOLO E DO PROFETA (Ef 2:20-22)
a) Is 10:27 – A igreja que não tem um ministério apostólico de embaixadores, tem um
ministério vagabundo, sem propósito, um reino humano, com contradições e costumes
dos homens, que escravizam os filhos de Deus.
b) Lc 9:1,2 / Ef 4:8-12 – Uma vida de milagres e autoridade só é possível quando Deus
libera a unção apostólica.
c) Fp 1:7 – A igreja se torna participante da missão apostólica através do Apóstolo
da igreja.
d) At 19:11,12 – E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários.
e) At 19:20 / At 12:24 – Na dimensão apostólica a palavra cresce e se multiplica.
4. AS TRÊS FUNÇÕES BÁSICAS DO APOSTOLADO:
a) 2ª Co 4:4 / Ef 1:18 – Abrir os olhos dos cegos espirituais
b) Jo 8:12 – Converter das trevas para a luz
c) Cl 1:13 / Rm 3:23-26 – Converter da potestade de Satanás para Deus.
5. UMA IGREJA APOSTÓLICA TEM COBERTURA E PROTEÇÃO ESPECIAL
a) At 5:12-16 – Deus manifesta sinais e prodígios
b) At 2:42 – Deus capacita a preservar a unidade.
6. CARACTERÍSTICAS DA IGREJA PRIMITIVA
a) 1ª. Co 12:28 – Quem estabelecia o pastor como enviado era Deus
b) At 2:42-45 – A unidade e o amor da igreja eram notados.
c) At 2:46,47 – Os cristãos perseveravam nas orações, perseveravam unânimes no
templo e contavam com a simpatia de todo o povo.
7. O SELO APOSTÓLICO É A MARCA DO APOSTOLADO
a) 1ª. Co 9:2 / 2ª Co 12:12 - O apostolado precisa de credenciais
b) 2ª. Co 11:4,5 – Existem falsos apóstolos pregando outro Jesus, outro evangelho.
c) Ap 2:2 ; Jo 14:26 – Quem a si mesmo se declara apóstolo encabeça um ministério
vagabundo, não possui o selo de Deus, não tem legitimidade, não tem autenticidade, não
é enviado, é um ministério mentiroso.
d) 1ª Co 2:4 – A igreja apostólica tem um selo de poder.
8. CARACTERÍSTICAS DE ALGUÉM ENVIADO:
a) Rm 10:15 – Tem credenciais para pregar
b) At 4:13 - Prega com intrepidez
c) Hb 2:4 - Pelo poder de Deus pode fazer milagres, prodígios e maravilhas
d) Mc 16:15 / Jo 20:21,22 – O sentimento , o propósito e o destino é a Grande Comissão
e) At 7:59,60 – Tem sempre uma mensagem do Senhor em sua boca, até na morte.
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9. SINAIS DE UMA IGREJA APOSTÓLICA:
a) Pv 29:18 – Tem que ser também um ministério profético
b) At 4:33 / 2ª. Co 5:16 / Ap 1:17,18 – Tem poder para testemunhar do Cristo
Ressuscitado
c) Lc 9:1,2 – Tem poder total sobre o mal
d) 2ª. Co 8:7 – Tem abundância e excelência da Graça de Deus (a vida por fé)
e) At 5:12 / At 2:42,43 - Tem sinais e prodígios
f) At 2:22 - Tem o sinal da aprovação de Deus
g) At 4:29,30 – Tem intrepidez
h) At 7:35,36 – Tem sinais sempre seguindo a pregação
i) At 14:3 – Tem confirmação da Palavra

PALAVRA FINAL: É hora de a Igreja de Jesus Cristo redefinir o que significa Igreja.
Hoje, muito do que se diz igreja são lugares de concentrações políticas, onde o altar é
dedicado às campanhas políticas, ou então lugares dedicados à área social, ou um lugar
onde
o
governo
tem
sua
mão
pesada
dirigindo-a.
Da igreja de Jesus Cristo tem que sair a voz profética, porque igreja não é lugar para
jogar fardos pesados sobre as ovelhas, como faziam os fariseus e saduceus (Mt 23:3,4). A
igreja tem que edificar vidas, tem que aperfeiçoar vidas. Na Cristo Vive você tem um
ministério apostólico e profético. Você se sente seguro porque você está num ministério
aprovado por Deus. Você está no lugar certo. Algo bom vai lhe acontecer da parte de
Deus.

Página 19 de 23

Rev. B0514

IGREJA EVANGÉLICA CRISTO VIVE
RUA PROF. JOSÉ LEITE E 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

ESTUDO BÍBLICO
TEMA: PROSPERIDADE I
TEXTO: Joel 1:4 “O que deixou o gafanhoto cortador comeu-o o gafanhoto
migrador; o que deixou o migrador comeu-o o gafanhoto devorador; o que
deixou o devorador comeu-o o gafanhoto destruidor”

PENSAMENTO: O profeta Joel, ministro da época do Rei Joás, visualizou uma
invasão de gafanhotos (locustas, gafanhotos, pulgões, lagartos e insetos
vorazes) profetizando uma invasão de exércitos inimigos. Esta realidade pode
ser constatada atualmente nas crises financeiras. Eles agem contra patrimônios,
casa, carro, provocam acidentes, destroem famílias, casamentos e comunidades,
gerando miséria, desmoralizando, sujando nome, provocando vergonha, luta,
dor, angústias... suicídio. Vamos estudar isso com profundidade e aprender como
se livrar das suas ações.
1. A ASSOLAÇÃO DOS GAFANHOTOS
a) Jl 1:4 - Cortador – age nas lavouras estragando os frutos, arruína a lavoura.
b) Jl 1:4 – Migrador – age surpreendendo em bandos aumentando o prejuízo feito pelo
cortador.
c) Jl 1:4 –Devorador – tipo violento que leva ao prejuízo e à falência.
d) Jl 1:4 – Destruidor – poder de extermínio (escorpião): fere o agricultor e a família
2. 0S GAFANHOTOS TÊM SUAS ESTRATÉGIAS
a) Jl 1:6 – Destróem dia e noite
3. OS GAFANHOTOS TÊM UMA AÇÃO ESPECÍFICA
a) Jl 1:7 – Comem folhas, destroçam figueiras, tiram a casca, os sarmentos tornam-se
brancos, perdem as forças e ficam estéreis.
4. AS AÇÕES DOS GAFANHOTOS DEIXAM SÉRIAS CONSEQUÊNCIAS
a) Jl 1:12 – Vergonha, dor, lamento, pranto, luto, assolação, tristeza
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5. CADA TIPO DE GAFANHOTO REPRESENTA FORÇAS DIABÓLICAS QUE
AGEM EM PATRIMÔNIOS, BENS, SALÁRIOS E RIQUEZAS
a) Cortador – Atua na vida material do desobediente, come a renda, destróe o salário.
Come, através do cigarro, das bebidas, dos jogos de azar, remédios, eletro-domésticos,
roupas, carro (quebram) – joga fora o dinheiro.
b) Migrador – inconstante, age com prejuízos e despesas inesperadas.
c) Devorador – são arrasadores. Geram miséria, dor, dívidas, prejuízos, fome, insônia e
desemprego. Suas vítimas têm sua casa e bens tomados; não conseguem pagar
compromissos, são envolvidos em negócios desonestos e perigosos, seus bens são
levados a leilão, sofrem ameaças de morte por dívidas, ficam sem crédito, sem moral e
sem valor. Tornam-se um lixo, sendo rejeitadas até pelos amigos, só contam miséria e
desgraça. Portas se fecham, são despejadas, tudo que fazem é em vão e são levadas ao
alcoolismo e às drogas.
d) Destruidor – induz ao suicídio, desastres, morte, pavor, só restam cinzas.
6. SATANÁS ROUBA DE 4 MANEIRAS
a) Jl 1:7 – Assola, destroça, tira a casa, lança por terra.
7. DEUS ABENÇOA DE 4 MANEIRAS TUDO O QUE FAZEM POR ELE OU POR
SUA OBRA
a) Lc 6:38 – Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante.
8. A SUJEIRA DEIXADA PELO GAFANHOTO
Comem 24 horas sem parar, defecam na mesma hora, sujando tudo. Quando agem na
vida do homem, sujam seu nome, deixando-o sem crédito, sem moral, sem honra.
9. A INVASÃO DOS GAFANHOTOS ACONTECEU PORQUE O POVO PAROU DE
CONTRIBUIR (Jl 1:13)

10. COMO VENCER O CORTADOR, MIGRADOR, DEVORADOR E DESTRUIDOR?
QUAL O ANTÍDOTO? COMO PARAR A AÇÃO DELES? COMO PROTEGER NOSSOS
BENS, PATRIMÔNIOS, E SALÁRIOS? QUAL O SEGREDO PARA O CRISTÃO TER
VITÓRIA SOBRE ELES?
a) O dízimo é o antídoto de Deus. Só o dízimo repreende, impede de agir no patrimônio,
bens e salários.
b) Ml 3:10,11 - Há a garantia de Deus aos dizimistas
c) Jl 2:14 – Só a obediência e fidelidade nos dízimos impede o ataque
PALAVRA FINAL: Não brinque com esses gafanhotos! Muito ou pouco, consagre seus
dízimos ao Senhor. Só assim, Deus terá um compromisso de proteger as suas finanças.
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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: PROSPERIDADE II
TEXTO: 2ª. Co 9:10 - “Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão
para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e
multiplicará os frutos da vosssa justiça.”

PENSAMENTO: Você pode fazer sua vida dar certo quando tudo parece errado. Ao
começar a semear na obra de Deus, liberando sua fé, Deus lhe põe num processo
de multiplicação. O dízimo é uma prova de fé com Deus. Espere sempre mais do
Senhor.
1. A PROSPERIDADE É IMPORTANTE; VOCÊ TEM QUE TER O CORAÇÃO
CURADO DAS MÁS EXPERIÊNCIAS DO PASSADO.
a) Pv 3:1 - Ponha seu coração em linha com a Palavra de Deus.
b) Rm 12:2 - Tenha a mente e as atitudes mudadas.
2. ETAPAS DE PROSPERIDADE: PROVISÃO, MULTIPLICAÇÃO.
a) Js 1:8 - Você é chamado a prosperar.
b) 1ª Co 2:9 – Você merece o melhor (não diga que não merece).
c) Jr 29:11 - Deus quer o melhor para você.
3. A IGREJA DE HOJE NÃO DÁ UM BOM TESTEMUNHO.
a) Quanto mais pobre, mais santo, mais agradável a Deus (má confissão).
b) 1ª Tm 6:10 - Dinheiro não é do diabo, é de Deus porém não devemos amá-lo.
c) Sl 35:27 – Nós cremos em prosperidade. Deus quer a nossa prosperidade.
4. PARA ALGUÉM COLHER TEM QUE SEMEAR
a) 2ª Co 9:6 – Semear é parte da Graça de Deus.
b) 2ª Co 8:2 – Profunda pobreza superabundou em riqueza. Não espere ter muito para
dar. É do pouco que se começa.
c) Sl 113:7 - Deus não tem limites. Levanta o pobre do pó.
5. VOCÊ NÃO DÁ PARA RECEBER, MAS DÁ POR AMOR. O QUE SEMEIA, RECEBE.
a) 2ª. Co 8:3 – deram acima de suas posses.
b) 2ª. Co 8:4 – pedidos para participarem da oferta.
c) 2ª. Co 8:5 – mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor,
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6. DINHEIRO É “SEMENTE”. NÃO SEMEIE ONDE HÁ DIVISÃO OU
MAS ONDE VOCÊ RECEBE O ALIMENTO.

MALDIÇÃO,

a) 2ª Co 8:6 – complete esta graça de ofertar.
7. ENQUANTO VOCÊ NÃO FOR FIEL NOS DÍZIMOS, SEUS BENS E SALÁRIOS
ESTARÃO COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DEVORADOR, CORTADOR,
DESTRUIDOR E MIGRADOR. NÃO SE ILUDA: ELES AGEM COM RAPIDEZ E
VIOLÊNCIA.
a) Ml 3:8-11
8. DEUS NÃO EMPRESTA O DÍZIMO PARA NINGUÉM.
a) Deixar de dizimar por um período é um erro.
b) Ml 4:1 - A infidelidade entrega o patrimônio a Satanás
9. OS GRANDES HOMENS DA BÍBLIA FORAM DIZIMISTAS
a) Abrahão – Gn 14:20
b) Jacó – Gn 28:22
c) Isaque – Gn 26:12,13
d) Davi – deu todo o seu ouro
e) Salomão – deu todo o seu ouro
f) Barnabé – deu todo o dinheiro para os apóstolos
10. ESTES ELEITOS TINHAM UM SINAL, UMA PROTEÇÃO: ERAM FIÉIS
DIZIMISTAS
a) Sl 31:23
11. SEMEAR É DA GRAÇA E NÃO DA LEI
a) 2ª. Co 8:7 – Superabundância: na fé, na sabedoria, no amor e nessa Graça de dar
b) Gn 14:17-20 / Sl 76:2 / Sl 110:4 / Hb 7:1-10 / Hb 7:15,16,23,24
12. ACEITE A PROSPERIDADE COMO DIREITO DIVINO. VOCÊ NASCEU PARA
CONQUISTAR
a) Ef 3:20 - Os caminhos de Deus fogem à nossa compreensão
b) Ec 2:26 – O pecador ajunta para dar ao que agrada a Deus
13. DEUS DEVOLVERÁ TUDO O QUE O DIABO LHE TOMOU
a) Jl 2:23-27 – O fiel jamais será envergonhado.
PALAVRA FINAL: Libere sua fé plantando sementes. Deus faz todas as coisas baseado
no semear, pois assim crescerão os frutos da sua justiça. Espere muito mais de Deus. Não
adie a sua decisão expondo seus patrimônios, bens e salários nas mãos do devorador.
Hoje mesmo Deus lhe convida a saborear os frutos da vitória financeira.
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