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DOUTRINAS BÁSICAS
“INTRODUÇÃO”
PROPÓSITO DO CURSO:
A) Dar entendimento em diversas doutrinas Bíblicas fundamentais
B) Prepará-lo a responder a cada homem sobre a verdade
C) Complementar outros ensinos a fim de dar todo o conselho de Deus
D) Responder a diversas perguntas comuns de muitos cristãos
E) Levar a sério o estudo de diversos ramos de estudos Bíblicos
F) Mudar sua opinião doutrinária contrária quando confrontado com os fatos
G) Aprender a não ser pegado com ensinos da denominação, mas, com a verdade
H) Lembrar que ninguém é dono da verdade
I) Aprender a discernir quando O Espírito divide entre espírito e alma
J) Aprender a comprar a verdade e não a vender

OBJETIVOS:
Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de:
A) Explicar tais doutrinas básicas e ensinar a outros o caminho
B) Continuar na verdade e ser verdadeiramente livre
C) Ser flexível em doutrinas que não lidam com salvação ou redenção
D) Não ser dogmático em áreas que não levam à edificação do corpo
D) Aprender a ser tolerante com irmãos que tem opiniões diferentes
F) Aprender a falar onde a Bíblia fala e ficar quieto onde a Bíblia está quieta
G) Aprender a não procurar ensinos estranhos e esquisitos
H) Aprender a não procurar nova luz, se não estiver sendo revelada para você
I) Crede no Senhor e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis

DOUTRINAS BÁSICAS
“O INFERNO”
LIÇÃO UM
I - O Inferno:
A) Os profetas chamavam o sepulcro o lugar de enterrar os despedidos; queber / qebura
/ taphos: o lugar os mortos eram sepultados; sem referência para galardão nem
castigo sem compreensão de eternidade: Gn 37:35
B) O sepulcro metaforicamente; lugar ou algo corrupta: Sl 5:9; Jr 5:16; Lc 11:44; Rm 3:13
C) Hades; traduzido inferno; O lugar deles que morreram. Teve dois compartimentos;
1 - Paraíso; O lugar dos mortos, justificado pela a lei e a sistema de sacrifícios do V.T.
a - Lázaro foi para paraíso, que era separado dum grande abismo, de sorte
que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de
lá passar para nós. De paraíso, Jesus pregou para os espíritos em prisão,
do tempo de Noé, para eles ouviram as Boas Novas: Lc 16: 18; 1 Pd 3:19
b - No Calvário, o segundo homem com Jesus, foi para paraíso: Lc 23:43
2 - Jesus foi para hades, mas não para Gehenna: At 2:27
3 - Gehenna; O destino para os que resistem Cristo, os mortos não justificados. Era o
nome do lugar fora de Jerusalém, onde colocou lixo, e a fermentação provocou
constante fogo divido a fermentação. Por isto o nome indica; fogo, tormento,
punição, castigo: Mt 5:22; 10:28; 16:18; 23:33; Lc 10:15;12:5
a - Em toda a Bíblia, quem mais falava do assunto era o próprio Cristo
b - Alguns, aparentemente, precisam ouvir para ser salvos; a pregação de
Johathan Edwards; Pecadores Nas Mãos De Deus Furioso: Jd vs 22,23
c - O final de Gehenna; inferno será lançado na lagoa de fogo: Ap 20:14
D) Sheol, V.T. - O lugar dos maus: Sl 9:17; Pv 7:27; 15:11,24;
1 - Habita eterna do adversário: Is 14:15; Ez 31:16
2 - Deus não fez inferno para homem, mas para satanás:

II - Inferno É Eterno Sofrimento E Tormento:
A) E, se tua mão te faz tropeçar corta-a ; pois é melhor entrares maneta na vida do que,
tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível onde não lhes
morre o verme nem o fogo se apaga: Mc 9:43,47
B) No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e
Lázaro no seu seio. Então , clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim! E
manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e, me refresque a língua, porque
estou atormentado nesta chama: Lc 16:23,24
C) Eterno; no grego atonios - perpetuo, sem fim - No mesmo sentido que vida eterna é
perpetuo e sem fim: Jd vs 7,21
D) Deus designo gehenna para ser a prisão eterna de satanás e os anjos caídos,
pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor: 2 Pd 2:19
1 - Deus não poupou a anjos, quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno,
os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo eterno: 2 Pd 2:4
2 - Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo eterno: Js 6b

DOUTRINAS BÁSICAS
“O INFERNO”
LIÇÃO UM (continuação)
III - O Paraíso Foi Transferido Ao Terceiro Céu:
A) Jesus era os primeiros frutos, por isto, ninguém pude ir ao céu até que Ele morreu e
ressuscitou o terceiro dia: Ex 22:29
B) Quando Jesus subiu ao céu, as nuvens eram os santos do V.T. e, lembra, que Ele vai
voltar com os nuvens, ou seja os santos: At 1:9-11; 1 Ts 4:17; Ap 1:7
C) Quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro; ou seja, eles que eram, até
então cativo pelo morte: Ef 4:8
D) O terceiro céu é o lugar da habitação de Deus - O primeiro e os nuvens e o segundo é
as estrelas: 2 Cor 12:2
1 - Paulo foi para o terceiro céu quando arrebatado, que é paraíso: 2 Cor 12:4
2 - Portanto, agora, paraíso é localizado no céu, onde Deus habita: Ap 2:7

IV - Jesus Não Foi Para Gehenna:
A) Se Jesus foi para o lugar de tormento, então, Ele tinha que morrer espiritualmente:
1 - Momentariamente, na cruz, Jesus foi separado do Pai: Eli, Eli, lemá sabactáni,
que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mt 27:45
2 - Tinha mais consciência do seu físico do que o espírito: Jo 19:28
3 - Depois; Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso: Lc 23:43
4 - Por último se entregou ao Pai; Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito! E,
dito isto expirou: Lc 23:46
B) As escrituras declaram claramente que Jesus levou o preço de pecado no Seu corpo;
1 - Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados,
para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas
fostes sarados: 1 Pd 2:24
2 - Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de
Jesus Cristo uma vez por todas: Hb 10:10
3 - Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue
de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é,
pela sua carne: Hb 10:19,20
4 - Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá eternamente; e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne: Jo 6:51
5 - Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira
bebida: Jo 6:55
6 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes
aproximados pelo sangue de Cristo: Ef 2:13
7 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede
da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei dos
mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse, em si
mesmo, um novo homem, fazendo a paz: Ef 2:14,15

DOUTRINAS BÁSICAS
“O INFERNO”
LIÇÃO UM (continuação)
V - Pregue As Boas Novas Do Inferno:
A) Jesus tem as chaves de morte e do inferno. Chaves significam poder para abrir ou
fechar. Deus não está matando, porém deu autoridade para libertar quem crê em
Jesus como Senhor da sua vida: Mt 16:18
B) O último inimigo a ser destruído é a morte. Deus te criou para a vida: 1 Cor 15:26
C) Ele que crê não entrará em juízo mas passou da morte para vida: Jo 5:24
D) Não prega sobre o inferno, sem também incluir como escapar dele, ou seja mediante
fé em Cristo Jesus. O inferno não é, em si, boas novas, mas sim recebendo a vida
eterna por intermedio de Jesus: Mc 16:15
E) Eterno juízo está escrito, portanto, é necessário levar a consciência de homens o fato
de eterna condenação para ministrar todo o conselho de Deus: At 20:27
F) Eterno juízo será a última mensagem antes da segunda vinda de Cristo: Hb 6:2

A GLÓRIA
“ARREPENDIMENTO”
LIÇÃO DOIS
I - Um Povo Particular:
A) Desde o princípio Deus quis um povo santo, exclusivamente dele, para ser a minha
propriedade peculiar dentre todos os povos: Ex 19:5,6; Dt 7:6; 1 Pd 2:9
B) A natureza pecaminosa levou o homem viver para si, assim afastar do Deus vivo. Isto
necessitava arrependimento capacitando homem aproximar novamente: Mc 1:4
1 - Arrependimento, significa - mudar seu pensamento e andar no outra
direção; uma profunda tristeza sobre seus ações e atitudes
2 - Abandonar os seus caminhos para andar nos caminhos do Senhor: Hb 3:9,10
3 - Exige humildade para confessar o erro e aceitar o Senhorio de Cristo: Tg 4:6
C) Rebelião e desobediência fazem o coração do homem endurecido: Hb 3:8
1 - A vontade de Deus é soberano, no reino de Deus, obediência é amor: Jo 15:10
2 - Rebelião somente pode acontecer onde e a vontade de Deus é conhecido
a) Adão rebelou contra o Senhor no jardim: 1 Tm 2:14
b) Rei Saul conhecia a vontade de Deus, através de Samuel, por isto, a
Palavra chama o ato dele de rebelião: 1 Sm 15:23
D) Portanto tenha a necessidade de arai o campo; um coração contrito / O
reconhecimento que tem pecado contra o Deus vivo: Os 10:12; Sl 51:4,17; Lc 15:21
1 - Não apenas que está sofrendo como conseqüência de pecado, que entristeceu
o coração do Pai; Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para
a salvação: 2 Cor 7:9-11
2 - Esaú, . . . pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção,
foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora, com lágrimas,
o tivesse buscado: Hb 12:17
E) Arrependimento inclui a confissão dos pecados a Deus para se envergonhar deles,
assim, o poder de pecado é destruído: 1 Jo 1:9; Tg 5:16; Rm 6:10-14

II - Arrependimento É Necessário Antes Que A Glória Manifestar:
A) Deus não pode abençoar ou operar no meio de carne, isto faria Ele cooperador do mal
que Ele condena. Portanto, é absolutamente necessário o ato de arrependimento /
se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis: Lc 13:3
B) Nem se põe vinho novo em odres velhos; do contrário, rompem-se os odres, derramase o vinho, e os odres de perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos
se conservam: Mt 9:17
C) Os hebreus separaram das mulheres estrangeiras: Esd 10:1-18
D) Asa renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico: 2 Cr 15;8,12,15
E) Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos: Jó 42:10
F) Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha
angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu; do ventre do abismo, gritei, e
tu me ouviste a voz: Jonas 2:1,2
G) Para Deus manifestar a Sua glória sem haver arrependimento primeiro torna-se juízo
porque Deus santo não pode ser na presencia do homem pecador: At 4:33; 5:1-11

DOUTRINAS BÁSICAS
“A RESSURREIÇÃO DOS MORTOS”
LIÇÃO TRÊS
I - A Tema Central Da Fé Cristã:
A) Definição; A reunião do corpo com o espírito
B) A ressurreição de Cristo é diretamente ligado e associado com a de todos que nele crê
para salvação; E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E,
se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé . . . porque, se os
mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou,
é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados: 1 Cor 15:13,14,16,17
C) Necessário quer na ressurreição de Jesus na terceira dia para ser salvo: Rm 10:9
D) Paulo estabeleceu a defesa dele no fundamento da ressurreição dos mortos; no
tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado: At 23:6
E) A ressurreição de Jesus dos mortos confirmou sua justificação desde já: Rm 4:25
F) O quinto ponto dos princípios elementares da doutrina de Cristo: Hb 6:2
H) A vindo de Cristo com a ressurreição dos mortos é chamado a grande esperança da
Igreja. Todos os gerações tem participado nesta esperança: 1 Ts 4:17,18

II - No Velho Testamento Os Justos Foram Para O Seio De Abraão:
A) Tendo corpo físico dar direito viver aqui na terra e o tempo para escolher quem será
seu Senhor; E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e,
depois disto, o juízo: Hb 9:27
B) Expirou Abraão: morreu em ditosa velhice, avançado em anos; e foi reunido ao seu
povo: Gn 25:8
C) Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão; morreu
também o rico, e foi sepultado: Lc 16:22
D) Pessoas não parem de existir quando morrer; Eu sou o Deus de Abraão , o Deus de
Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e, sim, de vivos: Mt 22:32

III - O Que Acontecer Imediatamente Depois A Morte Física:
A) Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos
túmulos ouvirão a sua voz e sairão: os que tiveram feito o bem, para a ressurreição da
vida; e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo: Jo 5:28,29
B) O corpo fica no túmulo aguardando tempo para a ressurreição. Isto não é para ser
salvo, porém, receber galardão para os justos ou grau de castigo para os injustos.
1 - Ora, o que planta e o que rega são um; e cada um receberá o seu galardão o
seu próprio trabalho . . . manifesta se tornará a obra de cada um; pois o dia a
demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo; e qual seja a obra de cada
um o próprio fogo o proverá: 1 Cor 3:8, 12-15
2 - Aquele servo, porem que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou,
nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites: Lc 12:47,48
C) Porque Jesus já preparou o caminho, passa direito para o céu. Entretanto estamos em
plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor: 2 Cor 5:8

DOUTRINAS BÁSICAS
“A RESSURREIÇÃO DOS MORTOS”
LIÇÃO TRÊS (continuação)
IV - O Corpo De Glória Será Igual A Dele:
A) A promessa de Cristo levar Seus discípulos: Jo 6:39; 14:3
B) O corruptível vestirá de incorruptibilidade: 1 Cor 15:53,54
C) Não será limitado a tempo, doença, dor, tormento nem qualquer aspecto da vida
terrestre: Ap 21:4
D) Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor
Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo
da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as
cousas: Fl 3:20,21
E) A glória vai variar um ao outro conforme as sua obras: 1 Cor 15:35-50
F) E ressoaa a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro; depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com
eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor os ares,e, assim, estaremos para
sempre com o Senhor: 1 Cor 15:51-54; Ap 11:15; 1 Ts 4:16,17
G) A trasladação da Igreja no som do último trombeta: 1 Ts 4:13-18
H) O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua
glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas:
Fl 3:21

DOUTRINAS BÁSICAS
“SEGURANÇA ETERNA”
LIÇÃO QUATRO
I - A Doutrina De - Uma Vez Salva, Sempre Salva:
A) Pode, o crente, ter a certeza de vida eterna? Com absoluta certeza sim! Nossa fé é
aquela certeza da salvação: Hb 11:1; 1 Jo 5:4
B) A doutrina de uma vez salva, sempre salva se explica assim; você não fez nada para
ganhar a vida eterna e não pode fazer nada para perdê-la. Este ensino, juntando
com o da eleição convence pessoas facilmente dado para orgulho que eles são
especiais, nos olhos de Deus, e independente do que crer ou fazer serão salvos
porque eles estão por dentro da favor / eleição eterno de Deus. Até parece lógica e
apela para nossa carne.
C) Enfatizem verdades legais de salvação; que mi amo e se entregou por mim: Gl 2:20
D) Pessoas convictos desta doutrina são convictos da sua salvação, independente das
suas obras boas ou ruins, porque respondeu ao um apelo e foram batizado nas
águas: Mc 16:16
1 - Uns praticam todas as obras da carne, convicto de salvação pela graça: Ef 2:8
2 - Muitos não tiveram comunhão com o Senhor por anos e décadas, no entanto,
professem possuir a vida eterna: 2 Tm 3:5
E) Toda verdade correr paralelo a de mais verdade Bíblica: 2 Pd 1:20

II - Como Possuir A Vida Eterna:
A) 1  Ouvir a Palavra - A fé venha pela ouvir e ouvir pela Palavra de Cristo: Rm 10:17
B) 2  Exercer sua vontade e resolver crer - Ele que crê mim tem a vida eterna: Jo 6:47
C) 3  Liberar a sua fé com a boca - se confessardes Jesus, como Senhor, com a tua
boca e crer no coração que Ele ressuscitou dentro os mortos será salvo: Rm 10:9,10
D) A vida eterna é uma aliança entre você e Deus. A vida dum pertence ao outro
1 - O Senhor dá a vida eterna pela fé e no crediário
2 - Ele quer nossa vida em troca e espera nos servir Ele: Lc 9:23,24
3 - Os frutos da vida são; arrependimento, comunhão, serviço, fruto de amor
4 - Os frutos declarem a arvore: Mt 7:17-19
E) A casa comprado pelo sangue de Jesus, o novo dono verdadeiramente espera tomar
plena possessão: 1 Cor 6:19

III - Ser Em Cristo:
A) Tudo que Cristo fez, em substituição, por homem da cruz até ao trono, agora sentado
a direta de Deus Pai por nos. Todo isto é a obra de Cristo: Fl 2:30
B) Existem verdades legais, passado, que foram realizado por Cristo. Também existem
verdades vitais, ou seja, vida atual para o crente: Rm 4:25; Fl 4:13,19
C) As duas verdades, legais e vitais complementem um ao outro para formar balanço
formado em toda a Palavra. Espírito e Palavra: Lc 4:18
D) Toda promessa tem condição; Se confessardes Jesus como Senhor. Primeiro
confessamos que Jesus é Senhor – dono - pela fé, depois andamos, em fato: Rm 10:9

DOUTRINAS BÁSICAS
“SEGURANÇA ETERNA”
LIÇÃO QUATRO (continuação)
IV - Textos Confirmando Absoluto Confiança De Salvação Independente Das Obras:
A) Em verdade, vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a
vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida: Jo 5:24
B) De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir a Filho e nele crer tenha a
vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia: Jo 6:40
C) Ele que crê em mim tem a vida eterna: Jo 6:47
D) Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim: Jo 14:6
E) Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho não tem a: 1 Jo 5:12
F) E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo: At 2:21
G) Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados: At 3:19
H) E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro
nome, dado entre os homens; pelo qual importa que sejamos salvos: At 4:12
I) Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa: At 16:31
J) E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se a Autor da salvação eterna para todos: Hb 5:9
K) Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chagam a Deus: Hb 7:25a

V - Textos Que Confirmam Que Pode Desviar De Salvação:
A) Viste o que fez a pérfida - desviada / apostada - Israel ? Jr 3:6,8,11,12,14,22
B) Desviado, declara que tinha, porém, não tenha mais. Segurança eterna declaram;
eles nunca eram verdadeiramente salvos ou teriam permanecidos. Os dois
declaram que esse tal pessoa não esteja numa boa! Os dois lados da doutrina de
segurança eterna declaram que esta pessoa precisa de Cristo desesperadamente !
C) Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo: Mt 24:13
D) É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e provarem o dom
celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de
Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renoválos: Hb 6:4-6
E) Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter,
sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a
alma dele e cobrirá multidão de pecados: Tg 5:19,20
F) Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: O cão voltou ao seu próprio
vômito; e A porca lavada votou a revolver-se no lamaçal: 2 Pd 2:22
G) Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para morte, pedirá, e Deus lhe dará
vida, aos que não pecam para morte. Há pecado para morte: 1 Jo 5:16
H) Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina
de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para
comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição: Ap 2:14; Nm 22:5
I) E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão, contra os que foram
desobedientes? Pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade: Hb 3:18,19
J) Enquanto que Jesus é Senhor, Ele é Salvador e terá segurança eterna: Rm 10:9
K) Impossível perder a salvação como perder as chaves do carro, porém, é possível
abandonar O Senhor e rejeitar a Sua salvação: Rm 10:9

DOUTRINAS BÁSICAS
“BLASFÊMIA CONTRA O ESPÍRITO SANTO”
LIÇÃO CINCO
I - O Pecado Que Não Será Perdoado:
A) Blasfêmia; “falar mal ou difamatório da majestade divina; ultrajar ou injuriar a Deus”
B) Por isso, vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens; mas a
blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra
contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado; mas, se alguém falar contra o
Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo nem no porvir: Mt 12:22-32
1 - Atribuir as obras do Espírito ao diabo constitui blasfêmia contra o Espírito Santo
2 - Milagres são manifestações da glória de Deus: Jo 2:11; 4:54; Mc 16:17
3 - Deus designou o homem, para crer nas manifestações do seu poder: At 2:22
C) Atribuir as obras de Deus ao adversário ataca a natureza e o caráter de Deus na forma
mais básica e fundamental; Eu Sou; a vida, pão, água: Jo 6:48; 8:58
1 - Jesus curou o homem endemoninhado, cego e mudo: Mt 12:22
2 - O demônio foi que o fez cego e mudo; quando liberto passou a ver e falar
3 - Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e
da luz, escuridão; põem o amargo por doce e o doce, por amargo: Is 5:20
D) Blasfêmia contra Deus Pai ou Jesus, o Filho, será perdoada, porque pessoas o fazem
sem revelação, mas contra o Espírito não será perdoada porque as obras manifestam
a glória e, em si, demonstram a bondade de Deus: Jo 14:10,11;1 Tm 1:13

II - Quando É Impossível Ser Restaurado: não a mesma coisa do que blasfêmia do Espírito
A) É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom
celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra
de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez
renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si
mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia: Hb 6:4-6
1 - Iluminados; tais pessoas conhecem a Palavra revelada; são mestres da Palavra
2 - Provaram o Dom celestial; a promessa do Pai, o revestimento de poder
3 - Tornaram participantes do Espírito; aprenderam a ser guiados pelo Espírito
4 - Provaram a boa Palavra de Deus; conheceram que Deus é bom e a Palavra fiel
5 - Provaram os poderes do mundo vindouro; tem operado nos dons do Espírito
6 - Caíram; não somente caíram, porém, não querem mais o Senhor:
B) Pecadores não podem cometer este pecado; Saulo rasou a Igreja: At 8:3; 9:4-6
C) Simão, um novo convertido, pude ser perdoado: At 8:18-22
D) Somente pessoas que tem operado em poder num dos cinco dons ministeriais: Ef 4:11
E) Esses violar uma boa consciência, como Himeneu e Alexandre: 1 Tm 1:19,20
F) O rapaz que tinha a esposa do seu pai foi recuperado: 1 Co 5:1,5; 2 Co 2:5-11
G) Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para morte, pedirá, e Deus lhe dará
vida, aos que não pecam para morte. Há pecado para morte, e por esse não digo que
rogue: 1 Jo 5:16,17; Ap 21:8
H) Balaão e Judas, mas o impuro de Coríntios: Nm 22-24; Jd 11; Ap 2:14; 1 Cor 5:1-5

DOUTRINAS BÁSICAS
“BATALHA ESPIRITUAL”
LIÇÃO SEIS
I - A Batalha Para A Mente:
A) As escrituras declaram, categoricamente, que o adversário foi vencido na cruz, a fim
de dar a Igreja a plena vitória; espírito, alma e corpo: Fl 2:8-11; Cl 2:14,15; Gl 3:13,14
B) Pela a obra de Cristo, o adversário foi reduzido a nada: 1 Cor 2:6
C) Esta vitória foi dado a Igreja pela fé, ou seja a certeza das cousa que esperam e a
firme convicção dos fatos que se não vêem: Hb 11:1
1 - Sendo que tais fatos são reais, falta somente, andar neles: Fl 2:12,13
2 - Coisas, no mundo natural, são reais, porém, não verdade; somente a
Palavra de Deus tem a capacidade liberar o homem do mundo: Jo 8:32
D) Quando alguém começa ouvir a Palavra de Deus, uma luta está iniciada com a
realidade física. O campo da batalha origina-se NA MENTE, onde a sabedoria
humana, a mente não renovada, oferece argumentos lógicos baseado na razão da
realidade ou a falta da realidade física. A solução é a renovação: Rm 12:2
1 - Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne:
a - Pensamentos  altivez  sofismas  fortalezas: 2 Cor 10:4,5
b - Se você pode controlar seus pensamentos, a batalha é ganha: Fl 4:8
2 - Deus deseja levar nós ao obediência e submissão completa: 2 Cor 10:6
3 - O adversário procure devorar quem está andando na carne: 1 Pd 5:8,9
4 - Satanás tem autoridade para comerás pó todos os dias da tua vida. O
homem é feito do pó da terra / quando andares pela carne: Gn 2:7; 3:14b
E) A batalha espiritual não está nos celestes, porque o adversário já foi vencido. Este fato
glorioso pode ser confirmado mediante a Palavra de Deus, não os sensos. Se foi olhar
pelos sensos, a derrota é muito grande: Mt 27:39-46
1 - Muitos crentes passam anos gritando para demônios e com a idéia que é
preciso aprender os nomes deles para poder expulsá-los: Os 4:6
2 - Batalha espiritual, no sentido popular, dá a idéia que o diabo é um gigante
e Deus é pequenino. Muito mais consciente da habilidade do diabo do que o
poder de Deus: Mt 22:29
F) Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Todas as coisas,
prometida na Palavra são nossos, mesmo que não aparenta: 1 Tm 6:10; 1 Cor
3:21,22; 2 Cor 4:18
G) O campo da vitória é Jesus, a Palavra, o andar no espírito e a armadura de Deus.
Se concentrar, pensar e meditar nas coisas do físico, o mundo, esse é para jogar na
casa do adversário: Mt 14:29,30; 2 Cor 10:3-6; Ef 6:10-18
H) Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence
o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus
o Filho de Deus: 1 Jo 5:4,5
I) O diabo, o pai das mentiras, usa as circunstâncias do mundo contra você declarando;
você é derrotado. O Deus da verdade declara; vitória: 2 Cor 2:14
J) Exercendo seu espírito, na oposição da carne, é andando pela fé: 2 Cor 5:7

DOUTRINAS BÁSICAS
“BATALHA ESPIRITUAL”
LIÇÃO SEIS (continuação)
II - A Batalha É Para Permanecer Na Vitória, Não Contra O Adversário:
A) O adversário luta para tirar o crente da esfera do espírito. Nós não lutamos contra ele
mas ele contra nós. Apenas, descansamos para permanecer em Cristo: Ap 12:12
1 - Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os
principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes: Ef 6:10
2 - O foco, interesse e prioridade é servir o Senhor, conhecer a Sua Palavra e
ser guiado pelo Espírito. Não os ataques ou contra ataques: Pv 4:20
B) Depois de terdes vencido tudo permanecer inabaláveis, na vitória: Ef 6:13
1 - A luta é para descansar na vitória de Cristo; Esforcemo-nos, pois, por entrar
Naquele descanso, a fim de que ninguém caia: Hb 4:11a
2 - Ele que habita no esconderijo do altíssimo, descansará: Sl 91:1
C) Toda a armadura de Deus é defensiva. O adversário luta contra a Igreja, enquanto nós
defendemos a fim de permanecer nele: Ef 6:14-18
1 - A Palavra; cingindo-vos com a verdade: vs 14
2 - A Palavra; vestindo-vos da couraça da justiça: vs 14
3 - A Palavra; Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz: vs 15
4 - A Palavra; Embraçando sempre o escudo da fé: vs 16
5 - A Palavra; Tomai também o capacete da salvação: vs 17
6 - A Palavra; E a espada do Espírito que é a Palavra de Deus: vs 17
D) As armas da nossa milícia são poderosos em Deus; a Palavra, o sangue, o nome,
dons do Espírito Santo e louvor eficaz: 2 Cor 10:4

III - Em Batalha Espiritual Ministramos À Deus, O Efeito É Ferir O Diabo:
A) Pregando o evangelho é para Deus, embora que o efeito é iluminar trevas: 2 Cor 4:4
B) Meditando a Palavra é comunhão com Deus, o efeito é destruir mentiras: Jo 8:31,32
C) Orando em línguas é falando mistérios a Deus, não o diabo: 1 Cor 14:2-4
D) Ofertando é algo que ministramos a Deus, o efeito é destruir o julgo: 1 Rs 18:30-45
E) O sangue do Cordeiro espanta o anjo de morte: Ex 12:13
F) Louvor é ministrado para Deus, o efeito é espantar o adversário: 2 Cr 20:22,23
G) Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus: At 16:25
H) Quando ministramos a Deus, Ele aproxima-se, quando Deus vem próximo, não tenha
mais lugar para o diabo: Sl 22:3
I) Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós: Tg 4:7
J) Porque? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a
peleja não é vossa, mas de Deus: 2 Cr 20:15b
K) Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros: Tg 4:8a

DOUTRINAS BÁSICAS
“CURA INTERIOR”
LIÇÃO SETE
I - Conhecer Quem É Em Cristo Jesus:
A) Pela falta de conhecimento, meu povo estão sendo destruído: Os 4:6
B) A Palavra de Deus nós entrega a mente do Senhor, isto é, que a obra de Cristo
redimiu e restaurou homem por completo: 1 Cor 2:16; 2 Cor 5:17-19
C) A alma salva é; a mente renovada; a vontade entregue e os sentimentos dominado
pelo espírito recriado em Cristo Jesus: 1 Pd 1:9; Rm 12:2; Mt 26:39; 1 Pd 2:24
D) A falta de meditação, na Palavra, não permite identificação com os fatos de redenção.
Como resultado, aceitação mental concorda com a doutrina, sem a vida: 2 Cor 3:18
E) O apostolo Paulo conhecia os fatos ao ponto que escreveu; Acolhei-nos em vosso
coração; a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém
exploramos. O velho Paulo morreu ao ponto que pude falar assim: 2 Cor 7:1; At 9:1,2
F) A cura existe mediante a revelação de ser novo em Cristo Jesus: Cl 1:9,10; 2:2
G) A revelação precisa tornar-se uma viver que agora tenho na carne: Gl 2:20

II - O Obstáculo Numero Um Da Nossa Fé:
A) Quando Jesus ensinou sobre fé, logo em seguida Ele advertiu sobre o numero um
impedimento, isto é a falta de perdão
B) E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para
que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas: Mc 11:25,26
C) Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão
pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não
digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete: Mt 18:21,22
1 - Sete vezes setenta = 490 Tem 1.440 minutos no dia, ou seja, se seu irmão
pecar contra você um vez em cada 2 minutos e 56 segundos, perdoe-lhe
2 - Perdão era o benefício principal da cruz, e o que o Senhor mais procure de nós
a - Perdão = recebendo o que não merece
b - Misericórdia = não recebendo o que merece
c - Graça = recebendo o que Jesus comprou pôr nós

III - Os Verdugos Venham Quando Não Perdoar:
A) A parábola do credor incompassivo: E, indignando-se o seu senhor o entregou aos
Verdugos; uma pessoa cruel que pratica mal tratos, até que lhe pagasse: Mt 18:21-35
1 - Verdugos são demônios que trabalham dia e noite para tormenta a vitima
2 - Quando o crente ore, os verdugos roubam a comunhão com o Senhor
3 - Quando o crente deita os verdugos roubam o sono
4 - Pessoas sempre falando de ofensas são perturbados por verdugos
B) Verdugos são demônios que tormenta pessoas que não perdoam
C) A pessoa não perdoado, torna ser um prisioneiro no coração da pessoa amargurada.
Muitas vezes a pessoa que fez o errado nem sabe o que fez e, está completamente
livre de qualquer condenação: Ef 4:32

DOUTRINAS BÁSICAS
“CURA INTERIOR”
LIÇÃO SETE (continuação)
III - Os Verdugos Da Amargura:
D) Quando injustiçada ou ter outro motivo para ser ofendido, perdoe o mais rápido
possível para não der satanás vantagem: 2 Cor 2:11
1 - Uma das maiores motivos para doença ter acesso atacar é falta de perdão
2 - Perturbação mental, falta de paz tem raiz no mesmo: Is 26:3
E) Pessoas feridas nas Igrejas são sempre porque houve falta de vontade ou habilidade
perdoar. Muitas vezes estes feridos eram membros não querendo obedecer ao
Senhor e ficaram irados porque o pastor pregou a verdade: Jo 8:58,59
F) Perdoar é pela fé, não pelos emoções ou sentidos: 2 Cor 5:7
G) Perdão rápido e regular é uma marca de maturidade Cristão e também libertação para
a pessoa que perdoa; libertação dos verdugos

IV - Recebendo E Liberando Perdão:
A)
B)
C)
D)
E)

Quando, em verdade, recebe perdão não vai ter mais condenação; será livre: Rm 8:1
Pode falar sobre aquele pecado do púlpito, porém, terá perfeita liberdade: Jo 8:36
Você libera os verdugos do seu coração quando liberar perdão
Começar orar para aquela pessoa que Deus abençoe com toda forma de bem: Ef 1:2
Depois perdoando recusar lembrar ou conversar o assunto de novo: 2 Cor 5:17

V - A Única Regressão É Até A Cruz De Calvário:
A) A cruz é o lugar que Deus, em Cristo Jesus, perdoou humanidade: 2 Cor 5:19
B) A cruz é o lugar onde todo crente resolve seu passado: Rm 6:6
C) Regressão, como praticado em muitas Igrejas, é uma invenção de Sigmond Frued, e
psicologia moderna, que tem nada em comum com a verdade que liberta: Jo 8:32
1 - Esta doutrina escraviza pessoas para ser dependentes de ministérios de
libertação e a dependência de outros liberá-los continuamente.
2 - Defuntos sempre cheiram mal; para desenterrar seu passado tem exatamente o
mesmo resultado. Porque procure vivos no meio dos mortos: Jo 8:36; Lc 24:5
D) A pratica de regressão, é algo diabólico que mexe profundamente no subconsciência
do homem e trata com sentimentos de traumas no passado. Nosso passado existe
somente até a cruz. Fim de historia: 2 Cor 5:17
E) O de mais é uma questão de renovar a mente com os fatos da sua redenção: Ef 2:6
F) Quando pensamentos do seu passado procuram te perturbar ou tirar a sua paz, clama
no sangue de Jesus, que lava a consciência das obras mortas: Hb 9:14
G) Confessar o que a Palavra declara a respeito do seu novo nascimento: Rm 8:37
H) Regressão, é, em efeito, um outro evangelho que o N.T. não ensina, portanto é
anátema: Gl 1:7-9
I) Nota como as pessoas que estão sendo libertos, constantemente voltam para ser
libertos das mesmas coisas de novo e de novo: Permanece em sã doutrina: 2 Tm 1:13
J) Exemplo do elefante preso com uma corda, ele só falta o conhecimento que já está
livre: Hb 11:1

DOUTRINAS BÁSICAS
“QUEBRA DE MALDIÇÕES HEREDITÁRIAS”
LIÇÃO OITO
I - Quem Está Em Cristo É Abençoado:
A) Quando nasceu de novo você qualificou para toda sorte de benção: Ef 1:3
B) Disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoares o povo porque é povo
abençoado; Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Nm 22:12; 23:8
C) Quando entrar em Cristo, as águas de vida voltaram para Adão - zerado: Js 3:16
D) A lei trouxe um maldição porque dependia de desempenho humano, sujeito ao erro.
Porém em Cristo recebemos tudo dele por causa das obras dele: Tg 2:10; Gl 2:8,9
E) Quando éramos servos do pecado éramos isentos da benção: Rm 6:15-22; 1 Jo 1:7
F) Não é uma oração do ministro que liberta, mas o conhecimento dos fatos: 2 Cor 5:17

II - Será Que É Possível Eliminar O Pecado Mas Não A Maldição:
A) A alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a iniqüidade do pai, nem o pai, a
iniqüidade do filho: Ez 18:19,20; ver Ex 20:5; 34:7
B) O Senhor não quis ouvir a Balaão, antes, trocou em bênção a maldição: Dt 23:3-5
C) O maldição veio por causa de pecado, mas visa versa. Quando a raiz está eliminada,
então, consequentemente o fruto, ou seja, a maldição também é eliminada: Rm 11:16
D) Como pecado pode ser perdoado, mas a raiz, a maldição continuar. Resposta, pela
falta de conhecimento: Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita: Jo 7:49
E) Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de
escravo, posto que é ele senhor de tudo: Gl 4:1
1 - Herdeiros, matutos serão roubados da sua primogenituras: Hb 12:16
2 - Esaú não acreditava na sua herança: Hb 3:18,19
3 - Quem crê verá a glória de Deus: Jo 11:24
F) Falta de conhecimento declara que seu passado será seu futuro: Rm 8:38; 2 Cor 5:17
G) Menores na fé vai viver como de baixo da maldição: Gl 4:1,2

III - Fruto Da Carne Versos Influência Espiritual:
A) Tem gente que ver demônios atras cada porta e dar credito de mais para o adversário.
Se ele, satanás, foi reduzido a zero ele não tem nenhum autoridade: Mt 28:18
B) As obras da carne são; prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias . . . Gl 5:19
C) Muito atribuído para satanás é nada menos do que carne não controlado: Jo 3:3
D) Espíritos operam por meio da carne e dar acesso ou portas abertas: Rm 6:16

IV - O Logos Torna-se Rhema Pela Falar Com A Boca:
A) Tornamos participantes mediante as promessas de Deus: 2 Pd 1:3
B) A vida na promessa é liberada quando plantar com a boca: Mt 17:20
C) A boca é a expressão da vontade; se confessardes Jesus como Senhor será salvo.
Jesus é a Palavra. O poder de Deus muda montanhas, circunstâncias: Rm 10:9
D) Qualquer doença, enfermidade, condição física será resolvida da mesma forma, pela
fé, ou seja, pela a Palavra. O justo será justificado pela fé: Rm 1:17; 4:4; 1 Jo 5:4

DOUTRINAS BÁSICAS
“CEIA DO SENHOR”
LIÇÃO NOVE
I - A Primeira Páscoa:
A) Este mês vos será o principal dos meses; será o primeiro mês do ano. Falai a toda a
congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um
cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família; Este dia vos será
por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor; nas vossas gerações o
celebrareis por estatuto perpétuo; significa tempo sem limites: Ex 12:2,3,14
B) Tudo que Deus ordenou para ser memorial perpétuo, era um simbolismo de Cristo e,
assim, para ser comemorado quando Israel era um povo
1 - Memorial do corpo do Senhor: 1 Co 11:24
2 - Memorial do sangue de Cristo: 1 Co 11:25a
3 - Memorial da morte de Cristo: 1 Co 11:26
4 - Memorial da Segunda vinda de Cristo: 1 Co 11:26b

II - A Primeira Ceia É O Modelo Para a Igreja Hoje:
A) Para conhecer a vontade de Deus nós precisamos olhar o modelo: 1 Co 10:11
1 - Israel no V.T. é o modelo para a Igreja no N.T: Rm 16:25,26
2 - As escrituras foram dadas para nos ensinar justiça: 2 Tm 3:16,17
3 - A plenitude da promessa é para a Igreja: Gl 3:29
B) Como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito: Is 11:16
C) Fez sair o Seu povo, com prata e ouro e não havia um só invalido; enfermo: Sl 105:37

III - Como Israel Saiu Do Egito:
A) O anjo da morte viu a cruz quando viu O Sangue; derrota: Ex 12:7
B) Jesus é o nosso holocausto; consumido pelo fogo de Deus: Ex 12:8; Is 53:10; Lm 1:13
C) Pão asmo, ou sem fermento, a vida sem pecado: Ex 12:8
1 - Fermento era um tipo pecado também de tradição vã: Mc 8:15; Ex 12:19,20
2 - Não toma a ceia do Senhor com tradição, ou seja, com preconceitos
3 - Pouco fermento fermenta todo o pão: 1 Cor 5:6
D) Entende o propósito da ceia mediante revelação do Espírito: 1 Co 2:12
E) Ervas amargas; pecado, escravidão, opressão, doença e tormento: Ex 12:8
F) Com prata e ouro: Ex 12:35,36; Jl 2:26; Dt 8:18; Pv 13:22

IV - Lembra O Que Jesus Tem Feito Por Nós:
A) Ceia é um tempo para memorial; fazei isto em memória de mim: Lc 22:19
1 - Não em memória do pecado, morte ou trevas mas de redenção total!
2 - Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue
de Cristo? 1 Cor 10:16
B) Lembra que pelas pisaduras de Cristo fostes sarados; O pão é provisão:
C) Revelação da Nova Aliança no Seu sangue: Lc 22:19,20; 1 Cor 11:25

DOUTRINAS BÁSICAS
“CEIA DO SENHOR”
LIÇÃO NOVE (continuação)
V - Digno Significa Com Discernimento - Revelação:
A) Você é Digno por causa do SANGUE de CRISTO: Cl 1:12
B) Participar sem conhecimento e sem fé produz condenação: Jo 7:49
C) Discernir o corpo de Cristo que foi quebrado para nós termos aceso
1 - Discernir que pelas chagas de Cristo fostes sarados: 1 Pd 2:24
2 - Discernir que há provisão, suprimento e suficiência no pão: Jo 6:35,51
3 - Pessoas que não discernem podem morrer prematuramente com doença ou
enfermidade, porque não vão receber a cura já paga por Cristo
4 - Discernimento é uma obra do Espírito revelando mistérios da Palavra
D) Discernir que há um só corpo de Cristo, A Igreja: 1 Cor 12:12
1 - Embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo: 1 Cor 10:17
2 - A Ceia do Senhor é para ser feita sem distinção denominacional

DOUTRINAS BÁSICAS
“SANTIFICAÇÃO”
LIÇÃO DEZ
I - Processo Contínuo Do Espírito Santo Lidando Com O Homem Interior:
A) Santificação; sentido duplo;
1 - Separação do mal: 1 Ts 4:3; 2 Cr 29:5, 15-18; Js 3:5
2 - Separação ou devoção a Deus; separação para uso santo: Ex 13:2; 2 Tm 2:21
a - Purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil
b - Evitem contendas de palavras que para nada aproveitam; Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos: 2 Tm 2:14-16
c - O poder negativo de murmurações; o contrário é língua sadia: Fl 2:14,15
B) Santificação é uma obra do Espírito no instante da salvação: Hb 10:1,14;1 Cor 6:11
C) Uma obra que continua durante a vida do crente; que opera em toda o espírito, alma e
corpo físico: Jo 21:18; Rm 1:16,17; 1 Ts 5:23,24; 2 Pd 3:18
D) Um chamado, vocação celestial, para cada cristão: 2 Co 7:1; Hb 12:14; 1 Pd 1:15,16
E) Fruto de santidade: Rm 6:11-23; 1 Cor 13:4-8; Hb 12:9-13; Gl 5:22,23

II - Uma Obra Obrigatória Antes Da Separação:
A) Disse Josué ao povo: Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no
meio de vós: Js 3:5; Ex 19:10; 2 Cr 29:5
1 - Ministério amanhã exige santificação hoje
2 - A obra não acontece somente porque Deus quer, mas também porque o homem
quer o suficiente para pagar o preço: Pv 23:23
B) Separando-se das coisas comum; até necessárias; comida, sono, amigos: Mt 4:1
C) Jesus santificou-se na lei do Senhor por trinta anos, depois foi ao Rio Jordão: Lc 3:21
D) João Batista foi santificado no deserto: Mt 3:1
1 - Você será santificado no seu deserto; provas, dificuldades etc: 1 Pd 1:7
2 - Separado mediante as provas que passam: Hb 5:8
E) Paulo foi separado depois de anos de serviço: At 13:1-3
F) Provas qualificam ou eliminam, elas santificam o propósito do coração: 1 Pd 3:15
1 - Abel foi santificado pela oferta que deu: Hb 11:4
2 - Noé foi santificado para aparelhar uma arca: Hb 11:7
3 - Abraão foi santificado quando obedeceu ao chamado: Hb 11:8
G) Samuel pediu aos filhos de Jessé para santificarem ao Senhor: 1 Sm 16:1-13
H) No tabernáculo, os sacerdotes tinham que ir a bacia de bronze, antes que entrasse na
tenda para serviço: Ex 30:17-21
1 - As mãos representam as obras: Ex 30:21
2 - Os pés representam o andar: Ex 30:21
I) Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor; não toqueis em coisas
impuras; e eu vos receberei: 2 Co 6:17
J) Diz a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim
pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor:
Para ser usado nos dons do Espírito, pregação, ministério: Lv 22:2

DOUTRINAS BÁSICAS
“SANTIFICAÇÃO”
LIÇÃO DEZ (continuação)
III - A Santificação Vem Mediante Obediência À Verdade
A)
B)
C)
D)

Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade: 1 Pd 1:22
Santifica-os na verdade; a tua Palavra é a verdade: Jo 17:17
O Espírito Santo deseja manifestar Sua vida em nossa vida: Cl 3:4
Em santificação a vontade da carne é eliminada; o espírito, em Cristo, reina: Gl 5:16

IV - Somos Santificados Pelo Sangue E Pela Palavra
A) Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus: Lv 20:7
1 - Porque nasceu de novo, o Senhor ordena que seja o que é: 1 Pd 1:16
2 - Manifestação exterior duma obra interior
B) Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico: Lv 20:8
1 - Mediante a pratica da Palavra, divide entre espírito e alma: Hb 4:12; Jo 17:17
C) A santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra: Ef 5:26
D) Foi também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue: Hb 13:12
E) Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do
testemunho que deram: Ap 12:11
F) O sangue é para proteção: Ex 12:23
G) A Palavra é a única arma ofensiva da armadura de Deus: Ef 6:17

DOUTRINAS BÁSICAS
“COMPAIXÃO, MISERICÓRDIA, GRAÇA”
LIÇÃO ONZE
I - A Compaixão:
A) Compaixão; Ardente vontade de ajudar pessoas sofridas fazendo diferença
B) Jesus continuamente exerceu compaixão para ministrar cura e libertação: Jd 22
1 - Vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e
exaustas como ovelhas que não têm pastor: Mt 9:36
2 - Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou
os seus enfermos: Mt 14:14
3 - Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e
não tem o que comer; e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça
pelo caminho: Mt 15:32
C) Compaixão faz uma diferença; obras satânicas demonstram poder: Jd 22; Ap 13:13
1 - Colocando agulhas para atravessar a pele sem sangrar ou doer
2 - Andando descalço por cima de brasas vermelhas
3 - Mesas levantando-se e flutuando
D) Não corra atrás do sobrenatural; tal acompanha a pregação da Palavra: Mc 16:20
E) Compaixão é para os ignorantes; não para os religiosos: Hb 5:2
F) O homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz será quebrantado de
repente sem que haja cura: Pv 29:1
G) Compaixão permite que receba de Deus aquilo que não merecia: Ex 2:6

II - A Misericórdia:
A) Misericórdia; culpado, porém, não recebendo a sentença devida: Gn 19:19
B) As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as
suas misericórdias não têm fim; renovam-se cada manhã: Lm 3:22,23
C) Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que
holocaustos: Os 6:6
D) Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero não holocaustos: Mt 9:13
1 - O Propiciatório; acima da arca da aliança; sangue era aplicado por cima da lei;
porque a lei mata mas O Espírito vivifica: 1 Sm 6:19; 2 Sm 6:6,7; 2 Co 3:6
2 - O Senhor galardoa quem pratica misericórdia; Quem se compadece do pobre ao
Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício: Pv 19:17
E) Não mendigar ao trono por misericórdia, mas ir para receber, ser filho: Hb 4:16

III - A Graça:
A)
B)
C)
D)

Aquilo suprido gratuitamente pela substituição de Jesus: 1 Co 2:12; 2 Co 12:10
Vem na medida da revelação de Cristo: Ef 4:7; 1 Pd 1:13
Abundância leva o crente a reinar em vida: Rm 5:17
Demonstra a vida e caráter de Cristo em quem achou a graça: Mt 16:18; 1 Cor 3:10

DOUTRINAS BÁSICAS
“O BATISMO NO ESPÍRITO”
LIÇÃO DOZE
I - Sendo Enxertado Em Cristo:
A) Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito
fruto; porque sem mim nada podeis fazer: Jo 15:5
B) Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer
gregos, quer escravo, quer livre; pela regeneração: 1 Co 12:13; Tt 3:5
1 - Apartir do novo nascimento se torna parte do corpo de Cristo: 1 Co 12:12
2 - Cristo agora está em você, e você nele mediante o batismo; a circuncisão de
Cristo: Cl 2:11,12
C) E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram;
eis que se fizeram novas: 2 Co 5:17
D) Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só
esperança da vossa vocação; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo: Ef 4:4
1 - O batismo em Cristo: Mt 28:18;Mc 16:16; At 19:5; 1 Co 12:13; 1 Pd 3:21
2 - O batismo nas águas: Mt 3:15,16; Lc 3:21; At 8:12
3 - O batismo em arrependimento: Mt 3:13-16; Lc 3:3; At 1:22, 18:25,19:3; Rm 6:4
4 - O batismo em fogo: Mt 3:11; At 2:3
5 - O batismo na nuvem: 1 Co 10:2
6 - O batismo no mar: 1 Co 10:2
7 - O batismo de sofrimento: Mc 10:38,39
E) O elemento em que é batizado vai determinar o tipo de batismo; Cristo, água, fogo etc
F) Igrejas tradicionais estão corretas em dizer; sou batizado no Espírito
G) Pentecostais tem o nome mal apropriado para falar sobre o revestimento de poder /
aquilo denominado batismo é em fato o revestimento: Lc 24:49; At 1:8; Hb 6:2,3
1 - Pentecostais estão, de fato, referindo ao revestimento de poder
2 - Não procure convencer pessoas a respeito do revestimento de poder e empregar a expressão batismo no Espírito Santo; use a expressão revestimento

II - Todos Que Estão Em Cristo Tem Sido Batizado No Espírito:
A) Somente pode estar em Cristo sendo enxertado ou batizado no Espírito: 2 Co 5:17
B) Instantaneamente o crente está batizado na Sua morte; o pagamento feito: Rm 6:4
C) O espírito humano, que estava morto em delitos, é removido pela circuncisão de
Cristo: Rm 6:6-14; Cl 2:11,12
1 - A natureza adâmica e pecaminosa é substituída pela novidade de vida: Rm 6:4
2 - Agora Cristo é a sua vida: Cl 3:3
D) É impossível estar em Cristo sem ser batizado no Espírito, porque é Ele quem executa
o novo nascimento; somos imersos em Cristo e Ele passa a viver em nós; exemplo
um copo dentro de outro / a palavra batismo significa imersão: 1 Cor 3:16; 2 Co 5:17
E) Salvação é chamada o dom gratuito de Deus; o revestimento é chamado; a
promessa do Pai: Rm 6:23; Lc 24:49; At 1:8
F) O sinal de vida eterna é nova vida; o sinal do revestimento é profecia: Mc 16:17; At 2:4

DOUTRINAS BÁSICAS
“O DÍZIMO”
LIÇÃO TREZE
I - Memorial Da Aliança:
A) Dízimo significa; dez porcento (10%); a décima parte
B) Aliança significa; tudo de um pertence ao outro, e do outro a mim; no casamento, os
bens do homem pertencem à esposa, e vice versa, da mulher ao marido
C) Na aliança existe um memorial do pacto feito; Disse Elohim: Este é o sinal da minha
aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco,
para perpétuas gerações: porei nas nuvens o meu arco; será por sinal da aliança
entre mim e a terra: Gn 9:12-17
1 - Em casamento, o sinal é a aliança colocada no quarto dedo da mão esquerda
2 - Entre Elohim e os descendentes de Abraão era a circuncisão: Gn 17:10-14,23
3 - Entre Abraão e Abimeleque o sinal era trocar ovelhas e bois: Gn 21:27-32
4 - Entre Jacó e Labão o sinal era erigir colunas: Gn 31:43-49
5 - Entre Deus e a Igreja é o Espírito da promessa: Ef 1:13b
D) Um sinal que estamos em aliança perpétua com Elohim é o dízimo: Hb 7:8
1 - Testifica que Jesus é seu Senhor e tem aliança perpétua / troco de bens
2 - Testifica que Ele ressuscitou
3 - Testifica que confia no Senhor, e Ele suprirá todas as suas necessidades
E) O sistema de compra e venda é baseado em dinheiro e sempre precisamos de suprimento. Assim, constantemente renovamos nossa confiança nEle: Hb 3:15
E) O dízimo exige fé na aliança para obedecer e praticar: Hb 11:6

II - Dízimo Não É Antiga Aliança Nem Nova Aliança:
A) Dizimar é um princípio de andar em aliança, isto supera V.T. ou N.T.: Ml 3:6
1 - O dízimo é a declaração de que tudo que é meu é do Senhor: 1 Co 6:20
2 - O dízimo declara que confia no Senhor para suprir, multiplicar e abençoar
B) Abraão entregou dízimos para Melquisedeque, 430 anos antes da lei: Gn 14:20
C) Entregamos / pagamos dízimos ao Senhor, o dono verdadeiro: Hb 7:9
D) Jesus confirmou o sistema de dízimos: Mt 23:23
E) Paulo confirmou: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, em
casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas
quando eu for: 1 Co 16:2

III - A Fim De Que A Igreja Local Seja Abastecida
A) O Senhor planejava que a Igreja fosse sustentada / mantida pelo dízimo
B) A vontade de Deus é abundância; O jardim, a vida de Jesus e o céu: Mt 6:10
C) Deus é Deus de aumento e multiplicação; o diabo diminui e divide: Jo 10:10
D) Construção do tabernáculo ou templo era sempre feito por ofertas voluntárias
1 - Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta; de todo homem cujo coração o
mover para isso, deles recebereis a minha oferta: Ex 25:1
2 - Quem está disposto, hoje, a trazer ofertas liberalmente ao Senhor: 1 Cr 29:5

DOUTRINAS BÁSICAS
“O DÍZIMO”
LIÇÃO TREZE (continuação)
III - A Fim De Que A Igreja Local Seja Abastecida:
E) Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa;
provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e
não derramar sobre vós bênção sem medida: Ml 3:9,10
1 - A casa de Tesouro é a Igreja local
2 - A única coisa que o Senhor nos recomendou a prová-Lo
3 - Não entregar o dízimo, é ficar com o que não é seu = roubar
4 - Céu vai fechar para você; sem ouvir Sua voz ou ver a verdadeira prosperidade
F) Quando o povo de Deus obedece a Palavra de Deus a Igreja será suprida: 2 Co 8:15

IV - A Declaração De Fé Diz Que Está Entrando Na Terra Prometida: Dt 26:1-15
A) Não pratique dízimos com religiosidade, libere sua fé: Mc 7:13
B) Tomarás as primícias e porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor escolher: 26:1,2
C) Hoje, declaro ao Senhor, meu Deus, que entrei na terra que o Senhor prometeu: 26:3
D) Adoração: tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor: 26:4,10
E) Um testemunho que saiu do Egito e da escravidão pela mão poderosa: 26:5-9
F) No meio das dificuldades financeiras não come o dízimo: 26:14
G) Não entregue o dízimo na casa dum morto: tradição, onde não há poder: 26:14
H) O dízimo é o sinal / memorial de que crê o que a aliança exige: 26:14,15

V - O Dízimo É Entregue Não Administrado:
A) A Bíblia fala que os dízimos são; dados, trazidos e pagos, porém nunca administrados; um pouco aqui, um pouco ali: Gn 14:20; Ml 3:10; Mt 23:23; Hb 7:9
B) Dízimos vão para a Igreja local e não para os pobres, necessitados etc: Ml 3:10
C) Dois tipos de pessoas que não pagam dízimos: Hb 11:6b
1 - Pessoas pobres dizem: sou pobre de mais para entregar 10%
2 - Pessoas relativamente bem em vida dizem: “10% da minha renda é muito
dinheiro para a Igreja e ela não sabe administrar como eu”
D) Existem dois extremos em dar ao Senhor:
1 - Alguns dão ofertas quando sentem a vontade ou extrema necessidade, porém,
não dão dízimos fielmente: “eu não vejo o princípio do dízimo na Bíblia”.
2 - Outro fala: eu dou o dízimo, mas porque já dou tanto, não vou dar ofertas
E) O dízimo repreende o devorador; a oferta é semente para multiplicar: Lc 6:38
F) Aqueles que administram seus dízimos são os que:
1 - Têm desejo no coração de receber a glória e serem visto por homens: Mt 6:2,3
2 - Desejam manipular outros através de presentes, uma forma de suborno: Pv 19:6
a - Um espírito de manipulação e controle: At 5:1-11
b - Desejo de controlar o pastor, a Igreja ou pessoas; ser senhor: At 13:6-11
c - Desejo de mais elogios de homem do que de Deus: Jo 12:43

DOUTRINAS BÁSICAS
“O ARREBATAMENTO”
LIÇÃO CATORZE
I - Como O Arrebatamento É Historicamente Entendido
A) Arrebatamento: sentido; O tempo que Jesus vai voltar para receber a Sua Igreja na
segunda vinda
1 - Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a
sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão
abalados; Aprendei, pois a parábola da figueira: Mt 24:29,32
2 - Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do
arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos, em
Cristo, ressuscitarão primeiro; depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos
arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos
ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor: 1 Ts 4:16,17
3 - Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A
trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados: 1 Co 15:52
B) C.I. Scofield, pregador batista, do século 19, foi quem primeiro propagou o ensino
que Jesus vai voltar antes da tribulação / historicamente a Igreja conhece tribulação
C) O povo de Deus, em todos os tempos, tem conhecido tribulação
1 - Tribulação são provas e dificuldades misturadas com a misericórdia de Deus
para o seu povo: Jo 16:33; 1 Co 10:13; Ap 8:7,9,10,12; 9:4,15
a - Abraão: Gn 14:14
b - José: Como escravo: Gn 37-41
c - Moisés: duas vezes no deserto por 40 anos: Ex 2 - Dt 30
d - Davi: Ziclague: 1 Sm 30
e - Jesus: 3 anos e meio no ministério: Mt, Mc, Lc, Jo
f - Paulo: Provado por causa da abundância da revelação: 2 Co 11:23-27
g - A Igreja em todos as gerações; “Fox´s Livro Dos Mártires”: At 8:1
2 - Ira é o juízo contra o homem que recusar arrepender-se e servir a Deus: Ap 16
a - Homem, sem Jesus Cristo, habita na ira de Deus: Jo 3:36
b - O homem que crê em Jesus é salvo da ira de Deus: 1 Ts 1:10
D) O povo de Deus nunca tem passado pela ira; nas tribulações sim: Gn 18:23-33;
19:23,24
E) Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra: Sl 34:19
F) Dizer que a última geração da Igreja não passará pela tribulação é declarar que Deus
a ama de forma única e extraordinária mais do que as outras gerações: Jo 3:16
1 - No Império Romano, Nero, costumava cobrir os cristãos com betume e incendiá-los vivos como tochas esperando que negassem a fé em Cristo
2 - Missionários na China ensinavam que a Igreja seria arrebatada antes que os
comunistas tomassem o controle em 1947. Diziam; Deus não vai permitir que a
sua Igreja passe tribulação. Consequentemente multidões desviaram de Cristo
3 - No mesmo tempo que haverá tribulação, haverá avivamento: Jl 2:28; Is 60:1-6

DOUTRINAS BÁSICAS
“O ARREBATAMENTO”
LIÇÃO CATORZE (continuação)
II - Entremos Juntos Em Juízo: Mt 24
A) A profecia tem sua interpretação mais perfeita e total nos últimos tempos:
1 - Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas p/ advertência
de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado: 1 Co 10:11
2 - Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a
pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em
silêncio nos tempos eternos, e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a
conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus
eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações
B) O sermão profético de Jesus; Os sinais dos últimos tempos: Mt 24:3-27
O Princípio das dores: Mt 24:8
1 - Virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo: Mt 24:5
2 - Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras: Mt 24:6
3 - Levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos
em vários lugares: Mt 24:7
4 - Sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por
causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar
uns aos outros; Esta é a razão da apostasia nos últimos dias: Mt 24:9,10
a - Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da
iniqüidade, o filho da perdição: 2 Ts 2:3
b - A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os
escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou
sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele
que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome: Ap 13:16-18
c - De todos na terra, somente a Igreja de Jesus Cristo não vai cooperar com
o sistema do governo mundial e o anticristo trazendo perseguição à Igreja
5 - Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos: Mt 24:11
6 - E, por se multiplicar a iniqüidade, o amor se esfriará de quase todos: Mt 24:12
7 - O maior dos sinais; E será pregado este evangelho do reino por todo o
mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim: Mt 24:14

III - A Grande Tribulação:
A) Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até
agora não tem havido e nem haverá jamais: Mt 24:21-27
1 - Até aqui, Jesus não voltou. Ele apenas fala para não acreditar em falsos cristos
ou juntar com seitas que exigem reuniões ocultas; Porque, assim como o
relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do
Filho do Homem: Mt 24:27

DOUTRINAS BÁSICAS
“O ARREBATAMENTO”
LIÇÃO CATORZE (continuação)
III - A Grande Tribulação:
B) Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua
claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados.
Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem: Mt 24:29,30
C) A tribulação falada é aquilo que João escreve em: Ap 8, 9; Dn 12:11,12
D) Servos de Deus terão selo, isenção dos flagelos; Não danifiqueis nem a terra, nem o
mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus; tão somente
aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte: Ap 7:3; 9:4

IV - O Abominável Da Desolação:
A) Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no
lugar santo, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes: Mt 24:15-26
B) Daniel teve a visão das setenta semanas, que era o calendário profético sobre a
primeira e segunda vinda de Cristo, O Ungido: Dn 9:24-27
1 - A primeira ordem de edificar os muros de Jerusalém depois do cativeiro eram
sete semanas, ou seja, 7 X 7 = 49 anos: Nem 2
2 - Desde a ordem para reedificar Jerusalém até a morte de Cristo era sessenta e
duas semanas, 7 X 62 = 434 + 49 = 483 anos: Esdras 1:2,3
3 - Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, o anticristo, na metade da
semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares; sobre a asa das
abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se
derrame sobre ele: Dn 9:27
4 - Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação
desoladora, haverá ainda mil duzentos e noventa dias: 1290 / 365 = 3.5 anos.
Isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo; talvez
existam 45 dias entre a abominação e o arrebatamento: Dn 12:11,12,7
C) A abominação da desolação acontecerá quando o anticristo, operar grandes sinais
de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Ele vai
decretar que a imagem da besta que ele colocar no santos dos santos em Jerusalém
seja adorada como Deus. Tal imagem vai falar e ter fôlego, e fazer morrer quantos não
adorassem a imagem da besta: Ap 13:14,15
1 - Todos que foram enganados pelo anticristo, até então vão fugir: Mt 24:15-21
2 - A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar p/
que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias: Ap 12:1-6
3 - Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher - Israel que dera à luz o filho varão - note que o livro de Apocalipse não tem ordem
cronológica: Ap 12:13,14

DOUTRINAS BÁSICAS
“O ARREBATAMENTO”
LIÇÃO CATORZE (continuação)
V - Figuras E Sombras Que Deus Estabeleceu Nas Escrituras:
A) As pragas sobre o Egito, porém, não sobre Israel: Ex 7-10; Ap 7:3
1 - Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber pois das
águas do rio não podiam: Ex 7:24
2 - Retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas, e do teu povo: Ex 8:11
3 - Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita a meu povo, para que
nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou O Senhor no meio
desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo: Ex 8:22,23
4 - E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito,
para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel: Ex 9:4
5 - Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia
chuva de pedras: Ex 9:26
6 - E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu
território: Ex 10:14
7 - Porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações: Ex 10:23
B) Sadraque, Mesaque e Abede-Nego com Nabucodonosor: Dn 3
1 - Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha sessenta côvados de altura
e seis de largura; 60 X 6;tipo do anticristo e adoração ao homem, 666: Dn 3:1
2 - Todos os povos da terra deveriam curvar e adorar a imagem: Dn 3:5,6; Ap 13:15
3 - Quem não curvar, também não vai queimar: Dn 3:16-27
C) Elias resistiu o rei Acabe por três anos e seis meses: 1 Rs 18:1;Tg 5:17;
1 - Elias desafiou os feiticeiros que tinham se multiplicado na terra: 1 Rs 18:19-40
2 - Provisão sobrenatural no lugar chamado ali: 1 Rs 17:2-5, 8-15
D) Estes são exemplos, tipos, sombras do pleno cumprimento profético: 1 Co 10:11
E) Os exemplos do Velho Testamento encaixam com as profecias do Novo para termos a
certeza da interpretação correto das escrituras

DOUTRINAS BÁSICAS
“AS ÚLTIMAS COISAS”
LIÇÃO QUINZE
I - Os Mortos Em Cristo Jesus:
A) Morte; a separação do espírito humano do corpo físico: Tg 2:26
B) Inferno; hades; lugar dos que se foram; No V.T. era Seol, não a sepultura; lugar onde
estava separado de Deus e do homem: Gn 37:35; 2 Sm 12:23
1 - O seio de Abraão ou Paraíso; lugar dos salvos no VT; notando perfeição como
no Éden: Gn 2:8-10,15,16; Lc 16:22
a - Jesus prometeu paraíso para o ladrão na cruz: Lc 23:43
b - O terceiro céu: 2 Co 12:4
c - Transferido para o terceiro céu, depois Jesus subiu: Ef 4:8
2 - Gerrena; era um depósito de lixo fora de Jerusalém, portanto, sempre fumegando com fogo; tipificação do lugar dos que morreram espiritualmente: Mt 10:28
a - Dividido do paraíso com grande abismo: Lc 16:23
b - Eventualmente inferno / Gerrena será jogado no lago de fogo: Ap 20:10
C) Jesus subiu nas nuvens, os santos, e voltará com as nuvens: At 1:9; Mt 26:64; 1 Ts
4:17; Jd 14; Ap 1:7
D) Jesus era o primeiro fruto; Ele subiu, para preparar lugar para nós: Ex 22:29;Jo 20:17
E) Agora, em Cristo Jesus, estar ausente do corpo é estar presente com O Senhor:
2 Co 5:1-6; Fl 1:23,24

II - O Tribunal De Cristo:
A) Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que
cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo: 2 Co 5:10
B) Manifesta se tornará a obra de cada um; pois o Dia a demonstrará, porque está sendo
revelada pelo fogo; e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará. Se
permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá
galardão: 1 Co 3:13-15
C) Obras serão julgadas por motivos e intenções do coração: Jo 12:48; Hb 4:12
D) Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos: Mt 19:30
F) Guardar para não fazer sua justiça perante os homens: Mt 6:1-18
G) Depois do tribunal de Cristo haverá as bodas do Cordeiro; eterna aliança: Ap 19:9
H) Todos os inimigos serão destruídos, pequenos e grandes: Ap 19:17,18

III - O Tribunal Do Grande Trono Branco:
A) Acontecerá depois dos mil anos na segunda ressurreição; por isto bem-aventurado
santo é aquele que tem parte na PRIMEIRA RESSURREIÇÃO: Ap 20:5,6,11-15
B) O julgamento dos injustos será conforme suas obras, que leva a condenação; Pessoas
que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador serão julgados pelas suas
obras e assim condenados: Gl 3:11,12
C) E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o
juízo; de fato, já está julgado, porque não recebeu Jesus: Hb 9:27; Jo 3:36

DOUTRINAS BÁSICAS
“AS ÚLTIMAS COISAS”
LIÇÃO QUINZE (continuação)
III - O Tribunal Do Grande Trono Branco:
D) Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a
terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os pequenos, postos em pé
diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, foi aberto.
E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito
nos livros: Ap 20:11,12
E) Não existe mais tempo na eternidade, por isto, vai durar até perpetuamente

IV - A Noiva De Cristo:
A) Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
ataviada como noiva adornada para o seu esposo; Vem, mostrar-te-ei a noiva, a
esposa do Cordeiro; e me transportou, em espírito, até a uma grande e elevada
montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de
Deus, a qual tem a glória de Deus; A Nova Jerusalém: Ap 21:2,9-[27]
B) A cidade é o lugar eterno de todas os salvos em Cristo Jesus: Ef 3:15
C) Local final será o planeta Terra na cidade celestial, o Novo Jerusalém: Ap 21:2,10
D) A Terra é designada como uma herança para os justos: Sl 25:13, 37:9, 78:69 Is 45:18
1 - Deus criou a Terra para ser habitada eternamente; não a criou para ser um
caos, mas para ser habitada: Is 45:18
2 - Será purificada pelo fogo, não aniquilada: 2 Pd 3:12,13

DOUTRINAS BÁSICAS
“CASAMENTO, DIVÓRCIO E RECONCILIAÇÃO”
LIÇÃO DEZESEIS
I - O Propósito De Deus No Casamento:
A) Une-se à sua mulher, tomando-se ambos uma só carne; Casamento é uma aliança
de unidade e fidelidade entre homem e mulher: Gn 2:24
1 - Quando a aliança é desonrada, então ela é desfeita
2 - Se a pessoa desonrada deseja continuar será uma exceção à aliança
B) No V.T. deslealdade quebrou a aliança entre Jeová e Israel: Ez 16:8; Jr 3:8; Os 2:2
C) Casamento é um tipo da aliança com Deus, porém, não a aliança em si. Ou seja, se a
aliança entre duas pessoas não der certo, isto não anula a salvação: Ef 5:22-33
D) Casamento, como instituição é sagrada, porém não um sacramento, portanto, nem
todos nasceram de Deus: O que Deus ajuntou não separe o homem: Mt 19:6
1 - Deus não operou em todos os casamentos para serem realizados: 1 Jo 5:4
2 - Nem todos os casais foram guiados pelo Espírito para casar: Rm 8:14
3 - Os votos são feitos entre pessoas, não entre Deus e o homem: Gn 2:24
4 - A questão de divórcio começa com casar na vontade de Deus: 2 Co 6:14
5 - se casar com um(a) filho(a) do diabo, seu sogro vai visitar sua casa: Jo 8:44
E) Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio; vem do pecado: Ml 2:16
F) A palavra repudiar significa: Ir embora. Sair sem dar satisfação ou separação e dizem:
por isso, não podem casar de novo, porque o casamento é eterno.” Tal interpretação
leva a entender que o divórcio e o novo casamento são o pecado de constituir o que
não pode ser perdoado. Dizem que o sangue não cobre isto.
1 - Dizem que é adultério contínuo, por isto não pode ser perdoado
2 - Será que há misericórdia e graça para todo pecado menos para o divórcio?

II - O Casamento E A Lei:
A) A MISERICÓRDIA TRIUNFA SOBRE O JUÍZO: Mt 9:16; Tg 2:13b
B) De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus
ajuntou não o separe o homem. Replicaram-lhes: Por que mandou, então, Moisés deu
carta de divórcio e o repúdio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso
coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher; entretanto, não foi assim
desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por
causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério e o que casar
com a repudiada comete adultério: Mt 19:3-9; Dt 24:1-4
C) Os fariseus estavam testando Jesus pela lei; se ou por que pode divorciar
D) O plano de Deus é um homem e uma mulher, porém, pecado distorceu tudo: Ef 5:33
E) A lei mata mas o Espírito dá vida. Será que existe mais graça e perdão debaixo da
V.A. e da lei do que na NA com a verdadeira graça de Deus? Hb 8:6; Rm 10:4
1 - Legalistas nunca oferecem misericórdia para quem ofende: Mt 9:16
2 - A lei é dura, sem compaixão ou entendimento, por isto mata: 2 Co 3:6
F) Trouxe para Jesus uma mulher pega em adultério; houve misericórdia: Jo 8:1-11
G) A mulher no poço de Jacó tinha cinco maridos; houve misericórdia: Jo 4:16-18
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LIÇÃO DEZESEIS (continuação)
II - O Casamento E A Lei:
H) A lei de Moisés concernente ao divórcio: Dt 24:1-4
1 - Revela pouca informação sobre o divórcio e o novo matrimônio
2 - O direito de casar de novo é assumido automaticamente
3 - Pouca ou nenhuma importância é dada nas conseqüências do divórcio
4 - As razões para o divórcio não são bem claras
5 - Nunca era questão relevante nos tribunais judaicos
6 - Na lei de Moisés não houve castigo civil ou religioso para o divórcio
7 - Não houve vergonha social com o divórcio
8 - O direito para casar novamente era automático
9 - O divorciado não era rejeitado da assembléia
10 - Participação na aliança não tinha impacto por causa do divórcio
11 - Não houve ameaças de castigo divino sobre os divorciados
I) O chamado de Deus é irrevogável e sem arrependimento: Rm 11:29
J) Entendimento tradicional a respeito do divórcio liberta ou escraviza? Jo 8:32

III - A Lei De Cristo:
A) Na Nova Aliança, a lei é Cristo: Rm 10:4
B) A lei de Cristo; AMOR; Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós que
sois espirituais, corrige-o, com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas
também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo:
Gl 6:1,2
C) Crentes são guiados pelo Espírito, pela Palavra e pela lei do amor: Rm 8:14
D) A lei regra: Amarás o teu próximo como a ti fazeis bem: Tg 2:8
E) A lei foi feita para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos,
parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina: 1 Tm 1:6-9
F) A lei não é para justos: 2 Co 5:17; Ef 4:24
G) Jesus não veio para tirar um julgo, a fim de estabelecer um ainda pior: Mt 11:28-30
H) Há perdão, graça e misericórdia para todos no trono de Deus: Ap 22:17
I) Deus odeia divorcio, mas si não tiver reconciliação Deus chamou para paz. Se todos
nas Igrejas praticaram o que tradição ensina a respeito de divorcio, então mais do que
a metade dos adultos precisam de separação e viver a vida solteira. Não é bom para o
homem viver só. Jeová entende melhor.

DOUTRINAS BÁSICAS
“O OCULTISMO DO NATAL”
LIÇÃO DEZESETE
I - Origina Pagão:
O Natal assim como todas as outras festividades religiosas, também tem sua origem no
paganismo, isto é, em tradições de mitologias pagãs, carregadas de mensagens esotéricas,
ligadas à magia e o ocultismo.
O que passaremos a revelar aqui e algo referentes a algumas festividades natalícias, que
infelizmente são incorporadas na Igreja de Cristo. Lembre-se caro amigo de que satanás é sujo.
Jesus em Mt 12:24 o classificou como Belzebu (senhor das mascas). A estratégia do adversário
não é nova, isto é ele tem por habito colocar capas bonitas para não percebermos o engano
que está por detrás delas. Prova este, que o próprio apostolo Paulo nos adverte dizendo: “E não
é de admirar, pois o próprio satanás se transformou em anjo de luz” ( 2 Cor 11:14).

II - O Seu Significado Pagão:
A palavra “ Natal” na versão inglesa é “Christmas”, o que indica que ela é uma mistura do
nome de Cristo a uma “missa.” Uma outra derivação desta palavra é “natalício”, ou seja,
“aniversário”. Sua origem segundo a Enciclopédia Barsa, teve na Igreja Católica Romana e
desde então passou a ser algo marcante até no seio evangélico.
De acordo com está mesma Enciclopédia, foram marcados datas para se festejar o Natal.
“Nos primeiros séculos a Natal entre os católicos romanos era comemorado, ora 6 de janeiro
ora 25 de março, e em alguns lugares a 25 de dezembro. . . “ A data atual foi oficializada pelo
Imperador Aureliano, em 274 d.C. estabelecendo desde então uma festa de consagração ao
deus Sol, “NATALIS INVICT SOLIS” (Nascimento do vitorioso Sol). É interessante notarmos
que este culto ou deus Sol vem de muito tempo atrás, ou seja, o culto ao deus Baal, a respeito
do qual a Bíblia nos dá muita informação.
Há indícios também, a respeito desta festa pagã, em homenagem ao deus Sol voltado ao
culto a Mitra dos persas, Mitra um deus guerreiro que tinha sacrificado um touro sagrado, cujo
sangue, segundo a crença, serviria para redimir seus eleitos. Mitra, de fato era considerado
como uma divindade, onde seus adeptos, também celebravam seu nascimento do dia 25 de
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LIÇÃO DEZESETE (continuação)
II - O Seu Significado Pagão:
dezembro. Dizemos também, porque o Imperador Constantino Mago de Roma, que era
adorador do Sol, permitiu que aquela data de 25 de dezembro fosse consagrada ao nascimento
do Senhor Jesus. Quando isso aconteceu, muitos cristãos simplesmente rejeitaram a data e
não a observaram mais.
Portanto, todas as vezes que festejamos o Natal nos moldes do catolicismo romano, de
fato estamos também participando do nascimento do “deus Sol.”

III - O Natal Perante A Bíblia:
Como vimos a Natal é criação exclusiva da igreja Católica Romana. Sua criação não foi
baseada nos ensinamentos do N.T., ou seja, não encontramos esse tipo de celebração na vida
dos apóstolos de Cristo, prova esta que “A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras
festividades da Igreja, os primeiros indícios dela são provenientes do Egito; os costumes
pagãos relacionado com o principio do ano se encontram na festa do Natal” (Enciclopédia
Católica edição 1911).
Portanto, a Bíblia é enfática ao declarar: “O meu povo é destruído, porque lhe falta
conhecimento” (Os 4:6). Ora muitas vezes fazemos coisas sem saber, por falta de
conhecimento, por exemplo: Quando se aproxima a data de 25 de dezembro, passamos aos
preparativos, que são necessários, tais como: montar a árvore de Natal, colocar os enfeites na
porta, troca de presentes, montar presépios, fantasias-se de Papai Noel, etc. Neste aspecto,
alguém pode até pensar, onde está o pecado nisso tudo? Os enfeites natalinos, caro amigo,
assim como todas as outras parafernálias, são símbolos que apontam ara algum tipo de
ocultismo que por sua vez, tornam-se como base de atração para demônios operarem.

IV - O Significado Da Árvore De Natal:
Segundo o Pr Antônio Carlos Fernandes em sua apostila “Ocultismo nos símbolos e
enfeites natalinos” afirma que o pinheiro de Natal possui um estrita ligação com a deusa
cananéia Aserá, baseando-se nos textos Bíblicos de Dt 16:21 e 2 Rs 23:6, onde diz: “Não
plantarás nenhuma árvore como Aserá, ao pé do altar do Senhor teu Deus que fizeres,” “ Tirou
(Josias) da casa do Senhor a Aserá e, levando-a para fora de Jerusalém até o ribeiro de
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IV - O Significado Da Árvore De Natal:
Cedron, ali a queimou e a reduziu a pó . . .” A palavra “Aserá” , é comumente encontrada na
versão João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada como “poste-idolo” , porém no original
hebraico aparece como “Asherah” (senhora do mar). Segundo a Enciclopédia de Bíblia Teologia
e Filosofia vol. 5, diz que, Aserá está associada ao deus pagão Baal, conforme declara o texto
Bíblico de Juizes 3:7.
A árvore de Natal é de origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio. Foi
adotada para substituir os sacrifícios ao carvalho de Odin, adorando-se uma árvore, em
homenagem ao deus-menino (Enciclopédia Barsa volume 9 pagina 438).
È obvio que Aserá como um ídolo está extinto, porém não o espírito imundo que opera
através dele, pois como todos sabem, um espírito nunca morre. Aserá infelizmente ainda
sobrevive, sobe outros nomes, tais como: a deusa Iemanja, a rainha do mar da umbanda, ou
então através de certos movimentos mariólatras do catolicismo romano. Veja também o texto de
Jeremias 10:2-5 onde diz claramente sobre os costumes dos povos pagãos.

V - Os Significados Dos Enfeites Natalinos:
Os historiadores especializados sobre o assunto, contam que uma antiga fábula
babilônica falava de um pinheiro que nasceu de um velho tronco morto. O velho tranco
simbolizava que Nimrode morto, o novo pinheiro simbolizava que Nimrode tinha vindo a viver
novamente em Tamuz! Ainda os mesmos historiadores, dizem que, o deus escandinavo Odin
era crido como um que dava presentes especiais na época de Natal, isto é, aqueles que se
aproximassem de seu abeto sagrado ( árvore semelhante ao pinheiro).
Há muitas outras fábulas, que por falta de espaço não podemos acrescentar aqui, porém
o que já expomos, é mais do que suficiente para sabermos que “ A árvore de Natal recapitula a
idéia da adoração de inverno absolvido no dia de Natal.”
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VI - O Significado Verídico De Papai Noel:
Encontramos na figura de Papai Noel uma das lendas mais conhecidas da Europa. Sabese que ele era um bispo que queria ser santo. Sua lenda se resume da seguinte maneira: “Seu
nome era Nicolau, contam que ele costumava sair à noite, embuçado no seu manto, com o
rosto escondido por um enorme capuz e coberto pela barba e pelo bigode, para não ser
reconhecido. Gostava de distribuir doces e brinquedos às crianças, principalmente as
estudiosas. Ao morrer lhe apareceu um anjo, que fez seu julgamento: de fato havia sido muito
bom enquanto vivera, quase um santo. Mas para tornar-se definitivamente um santo, precisava
voltar a terra e praticar, incógnitos milagres e boas ações. Nicolau concordou. Mas ao prepararse para a volta, viu por perto um saco de brinquedos das criancinhas que aviam morrido e pediu
para traze-lo e distribui-los entre os pobres. O anjo concordou e ele fez isso. Depois do prazo
determinado, voltou ao céu e foi reconhecido como santo. Mas como havia gostado tanto de
distribuir brinquedos às criancinhas, pediu para voltar ao menos uma vez por ano e poder
realizar novamente a tarefa. O anjo concordou e marcou, para isso, a data de 25 de dezembro.”

VII - Trocando A Festa Pagã Pelas Festas Do Senhor:
Temos participado de festas e costumes babilônios muitas vezes sem percebermos,
praticamos os seus cultos, sem sabermos na verdade a origem do ritual que participamos. De
acordo com esse fato, não somos tão radicais a ponto de taxarmos as nossas vidas a um
enclausuramento. Existe um consolo maravilhoso, ou seja, Deus não leva em conta o nosso
tempo de ignorância conforme está escrito em At 17:30, mas a partir do memento que tomamos
conhecimento do erro, não nos considera inocente. Sua ordem é: “Sai dela povo meu, para que
não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas” (Ap 18:4).

VIII - Celebrando O Nascimento De Cristo Nas Festa Dos Tabernáculos:
No rodapé da Bíblia Vida Nova pagina 137 traduz uma idéia de como os em Cristo podem
comemorar o nascimento de Jesus nos dias de hoje. A festa do tabernáculo ou das cabanas,
significa Deus habitando com seu povo. Foi instituída por como memorial, para que o povo de
Israel se lembrasse dos dia de peregrinação pelo deserto (Lv 23:33-44). De acordo com a Bíblia
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VIII - Celebrando O Nascimento De Cristo Nas Festa Dos Tabernáculos:
Vida Nova, esta pois dito que Jesus não poderia ter nascido no mês de dezembro, que é um
mês de neve em Jerusalém, durante o qual nenhum rebanho estaria nos campos (Lc 2:8-11),
portanto, a comemoração da festa dos Tabernáculo, nos mês de outubro. Prova está que o
nascimento de João Batista aconteceu em abril, isto é, seis meses mais cedo em relação ao
nascimento de Jesus (Lc 1:23,26), portanto, a comemoração da Festa do Tabernáculo é uma
boa opção em relação ao paganismo do Natal.

VIII - Conclusão:
Caro amigo, como você pode ver, o Natal tem sua origem no paganismo, que se iniciou
na Babilônia. Talvez esteja pensando agora: “ Se soubesse de todos estes fatos, não teria
aderido.” Cremos que não os teria mesmo. Durante anos também comemoramos o Natal aqui
na Igreja Vitória Cristã com festas programados, tais como: cantatas lindíssimas, teatros,
decorações etc, tudo na intenção de festejar o nascimento de Cristo, mas gloria a Deus, um dia
descobrimos a verdade. A Bíblia diz: “Portanto, não os temais: pois nada é encoberto, que não
venha a ser revelado: nem oculto, que não venha a ser conhecido” (Mt 10:26; Mc 4:22). Apenas
de tudo que satanás tentou fazer para ocultar seu engano e mistura-lo com as verdades de
Deus seus planos acabaram em ruínas.

Gerald W. Foster
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09 - V F A abominação da desolação acontecerá no meio da 70 semana de Daniel
10 - V F Tipos ou sombras do anticristo são Nabucodonosor, Faraó e Zorro
11 - V F Existe dois arrebatamentos de cristãos na Bíblia; pré e pós-tribulação
12 - V F José, Daniel e Davi sendo exaltado em um dia são exemplos da ira de Deus
13 - V F Na grande tribulação, crentes vão ser selados, portanto isentos dos juízos
14 - V F No tribunal de Cristo, crentes serão julgados pelo que fizeram no corpo
15 - V F No tribunal do grande trono branco, crentes serão julgados por suas obras
16 - V F A Noiva de Cristo é a Nova Jerusalém, a cidade do grande Rei
17 - V F Agora, em Cristo, para morrer é ser presente com O Senhor
18 - V F Depois que Jesus ressuscitou, cristãos que morrerem vão p/ o seio de Abraão
19 - V F O local final da Nova Jerusalém será o planeta terra
20 - V F O primeiro sinal, quando receber o batismo no Espírito, é falar em outras línguas
21 - V F Todos que estão em Cristo tem recebido o batismo do Espírito
22 - V F O batismo no Espírito é também conhecido por; a circuncisão de Cristo
23 - V F O batismo no Espírito é também conhecido por; a regeneração
24 - V F O batismo no Espírito é também conhecido por; o novo nascimento
25 - V F O batismo no Espírito é também conhecido por; o revestimento de poder

26 - V F Ceia do Senhor é um memorial que agora pertence, como membro, da Igreja
27 - V F Ceia do Senhor é um memorial que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador
28 - V F Ceia do Senhor é um memorial que foi liberto do Egito
29 - V F Ceia do Senhor é um memorial que Jesus deu Seu corpo por nós
30 - V F Tomando o pão é o equivalente de receber imposição das mãos
31 - V F Tomando Ceia do Senhor sem discernimento significa: sem a revelação
32 - V F Santificação é uma manifestação exterior duma obra interior do Espírito Santo
33 - V F Santificação é uma qualificação de hoje para ser usado por Deus amanhã
34 - V F Provas qualificam ou desqualificam: porque santificam o propósito do coração
35 - V F Obediência á verdade é uma forma de santificação, limpando da incredulidade
36 - V F Deus santifica-nos em Cristo, e nós santificamo-nos nós mesmo pelas obras
37 - V F Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade
38 - V F Graça, é recebendo o que merece
39 - V F Misericórdia é não recebendo o que merece
40 - V F Compaixão é fazendo uma diferença
41 - V F O dízimo toma o lugar da oferta de manjares no Velho Testamento
42 - V F O dizimo declara que o ofertante reconhece a aliança com o Senhor
43 - V F No Novo Testamento o dízimo e a oferta são a mesma coisa
44 - V F O princípio de dizimar iniciou com a introdução da lei de Moisés
45 - V F Porque casamento é um sacramento, casar é idêntico à aliança com Jesus
46 - V F Tradição usa a interpretação que divórcio e recasar é o pecado imperdoável
47 - V F Jesus disse, em João 4, que a mulher tinha cinco maridos
48 - V F Conforme a interpretação comum, o VT tinha mais misericórdia do que o NT
49 - V F Deus é contra o divórcio, porém, Ele esta á favor de pessoas e restauração
50 - V F Um princípio em divórcio e recasar é: holocausto quero e não misericórdia

