Apresentação do Curso
Todo crente com coração sincero deseja receber as benções de Deus, andar na Sua
perfeita vontade e experimentar o Seu poder diariamente. Sendo que a atitude, quase
universal, é que pensam que vão receber porque pedem com sinceridade ou porque
esteja em extrema necessidade. Em fato, O Pai celestial não responde oração por causa
de sinceridade nem por causa de necessidade. Jeová responde devido a Sua aliança que
está escrita nos sessenta e seis livros da Bíblia, trinta e nove da Velha Aliança e vinte e
sete da Nova Aliança. Deus trabalha em cima de aliança, ou seja, Suas mui grandes e
preciosas promessas, lembrando que cada promessa tem condições da parte de Deus
para seu cumprimento. Como está escrito: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi
imputado para justiça. Gn 15:6
Todos nós temos preconceitos a respeito da Palavra de Deus e qual seja a interpretação
correta. Fé vem pelo ouvir, conseqüentemente, se ouvimos interpretações não corretas
múltiplas vezes vamos acreditar, mesmo que não seja a interpretação mais correta.
Todos nós temos ouvidos coisas que são parcialmente corretas e outras totalmente
erradas. Por exemplo: Muitos dizem: morreria para O Senhor, mas O Senhor deseja que
vivessem a plenitude para Ele. Muitos orem tipo espingarda, esperando uma vai atingir
o alvo, mas a Palavra de Deus declara: esta é a nossa confiança que temos com Ele,
que, se pedimos alguma coisa segundo a Sua vontade Ele nos ouve. 1 Jo 5;14.
Ouvimos freqüentemente: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais
penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam 1
Cor 2:9, sendo que o próximo versículo declara: Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito;
porque O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1
Cor 2:10. Por falta de buscar a verdade, isto é, preguiça em estudar e meditar a Palavra
de Deus faz que o crente vive de baixo a falta de entendimento que o profeta Oséias
disse leva para ser destruído. Os 4:6
Temos ouvido muitos de crentes dizer assim: tem que conhecer a doutrina como se
qualquer uma bastasse. Como qualquer religião serve. Não senhor / senhora, qualquer
uma não serve. Precisa somente da correta.
Desde aproximadamente o terceiro século a Igreja do Senhor começou a passar
apostasia, erro e doutrina falsa. A reforma da Igreja começou no século décimo quinto
com salvação vem pela fé na obra consumida de Cristo e crendo na autoridade
absoluta das escrituras; e a Igreja continua sendo reformada para Cristo voltar para
uma noiva purificada por meio da lavagem de água pela Palavra, para apresentá-la a
si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e
sem defeito. At 3:21; Ef 5:26,27

Paulo ordenou Timóteo a procurar apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que
não tem de que se envergonhar, que maneja- compreende - bem a Palavra da
verdade. 2 Tm 2:15 Este é o único lugar na Bíblia que informa o cristão como
apresentar-se perante a Deus como obreiro aprovado.
Desafiador é para todos nós admitir que os únicos que reconheceram a pessoa de Jesus
como Filho de Deus na Sua vida terrestre foram aqueles que receberam a revelação do
Espírito. Apenas seis pessoas num total, um sendo um pequeno grupo, que consta
como um, eles são: 1) Maria - mãe de Jesus Lc 1:26-38 2) Os pastores no campo na
noite do nascimento de Jesus Lc 2:8-18 3) Simeão a quem O Espírito revelou que não
passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor Lc 2:26 4) Ana, a profetisa quem
dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a
redenção de Jerusalém Lc 2:36-38 5) João, o Batista que confessou que Jesus é O
Cristo, o Filho do Deus vivo Mt 16:13-16 6) O centurião que estava em frente dEle,
vendo que assim expiara, disse: Verdadeiramente, este homem era O Filho de Deus Mc
15:39. Pessoas andavam, comiam, falavam, tocavam, receberam milagres de Jesus mas,
em todo tempo, sem compreender que Ele era e é O Cristo de Deus. Semelhantemente,
a grande parte dos cristãos hoje, tocam, lêem, estudam, choram acima da Palavra de
Deus escrita, sem ter clareza da totalidade de que estas Palavras são a voz, vontade,
revelação e poder do Deus Vivo.
Antes de começar nesta viagem divina de tocar na Palavra de Deus gostaria de pedir
uns segundos para orientar-vos a respeita de como estudar para a seu maior
aproveitamento. Por favor, não pense que apresentamos qualquer material como se
fossemos donos da verdade ou os únicos com a verdade. Apenas compartilhamos
aquilo que também recebemos, e isto, através de milhares de horas de estudo e
formulando, corrigindo, editando e ampliando as apostilhas durante anos. Porque eu
recebi do Senhor o que também vos entrego para vós.

CONSELHOS COMO ESTUDAR AS APOSTILHAS:
1) Começar a estudar com um coração humilde e faminto para a verdade de
Deus. Também não aceitar nada que nós oferecemos se não houver
confirmação pela Palavra escrita. Tg 1:21
2) Seja como os da Beréia: pois receberam a Palavra com toda a avidez,
examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato,
assim. At 17:11
3) O material está escrito em forma de apostilha, não de livro, e originalmente
empregada para acompanhar mais do que quinhentas horas de ministério do

púlpito. Mesmo que seja possível ler todas em uma semana, se fizer, seu
aproveitamento será minúsculo. O coração do homem foi feito com portões de
proteção para não entrar qualquer palavra facilmente. Por isto, Provérbios
fala: acima de todas as coisas guarda o seu coração, porque dele procedem
as fontes de vida. Pv 4:23
4) Não leia como um livro. As apostilhas são feitos para estudar, portanto, use o
tempo para abrir cada um dos versículos Bíblicos anotados. Procure entender
como ele aplica a lição ou o sub-ponto onde está anotado. Você já tem a
desvantagem de não poder acompanhar o ensino/pregação verbal, portanto, se
correr nas lições terá dupla desvantagem.
5) Ideal é ler a primeira vez para informação geral. Leia segunda vez para notar
suas perguntas e começar a buscar Deus para maior entendimento. Leia a
terceira vez sem passar para o próximo ponto até que, confiante, tenha
recebido uma compreensão maior. Verdade é absorvida lentamente porque
precisamos tempo para praticá-la e torná-la parte das nossas vidas.
6) Estudar com o propósito de mudança em vida é chamado - A RENOVAÇÃO
DA MENTE - oito anos de seminário, vinte anos de pastor ou uma vida
inteira de crente não garante que nós pensamos como o Senhor pensa. Deus
chama os últimos como os primeiros, os fracos como fortes, os servos como
líderes. Ele ordena dar para receber, chama a existência daquilo que não
existe, se humilhar primeiro depois será exaltado. Deus usa as coisas fracas
para confundir os fortes, sendo pobre, mas possuindo tudo, amar seus
inimigos, raramente chega cedo, mas nunca chegará tarde de mais. Rm 12:2
7) O único livro que estudaremos é a Bíblia. A Bíblia contém a mente de Deus, a
condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a
felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos,
suas histórias são verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia-a para ser sábio,
creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para
dirigí-lo, alimento para sustentá-lo e o consolo para animá-lo. É o mapa do
viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o
mapa do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do
inferno descobertas. Cristo é o seu grande lema, nosso bem, o seu intento e a
glória de Deus a sua finalidade. Deve encher sua mente, governar o coração e
guiar seus pés. Leia-a lenta e freqüentemente e em oração. É um maná de
riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. Será aberta no dia do
julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade,

recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menosprezaram
seu sagrado conteúdo.
A Palavra e o poder do Espírito são temas da Bíblia de Gênesis até Apocalipse e o tema
do nosso vigésimo sétimo ano de ministério no Brasil. O que nós temos dá para todos
que tem verdadeiro amor para a verdade que liberta e desejo para aprender na escola de
Cristo. Os materiais apresentados são os mesmos que usemos no curso para formar
líderes nos institutos Bíblicos no Brasil com duração de dois anos com mais do que
quinhentas horas de ensino e pregação acima das apostilhas. Assim foram formados
mais do que seiscentos discípulos com vidas transformados pelo poder da Palavra e O
Espírito. Tem varias escolas Bíblicas que usam esta material ou partes do currículo.
Os temas serão na ordem listada que, em nosso ponto de vista, seria melhor para
adquirir entendimento, linha sobre linha. Com certeza terá títulos que pelo nome vai
chamar mais atenção para certas pessoas e a tentação seria para pular em frente para
ganhar o fruto que mais desejar, sendo que existem grandes verdades e pilares de
verdades para serem edificadas no seu entendimento para poder desfrutar ao maximo
aquilo que precisa, não somente aquilo que deseja.
Onde a Palavra de Deus fala muito, nossa atenção está mais concentrada. Portanto, vai
notar que certas verdades / versículos aparecem regularmente, mesmo de uma apostilha
para outra. Assim que Deus aplica na Sua própria Palavra. Portanto, onde Jeová fala
muito, nós procuramos dar maior atenção, por exemplo: redenção, justiça, caráter,
aliança, obediência e promessas.
Provavelmente terá termos, expressões e palavras que não tem ouvido ou empregado
em tal forma. Com paciência sua alma será renovada. A renovação do nosso
entendimento é muito trabalho. A palavra arrependimento significa: mudar o
pensamento ou a forma de pensar. Para um adulto mudar aquilo que aprendeu durante
boa parte da vida adulta exige humildade. A primeira menção na Bíblia sobre o justo
viverá pela fé está em Hab 2:4 e O Espírito Santo primeiramente falou: Eis o soberbo
sua alma não é reta nele, ou seja, para o justo viver pela fé e ter a necessidade de
reaprender certas verdades. Quando Jesus falou para os Fariseus eles rejeitaram a
verdade de Deus porque correu contrário aos estatutos dos rabinos. Semelhantemente,
hoje, tem pessoas que amam a opinião do homem mais do que ama o próprio Jesus.
Nisto quero disser que preferem permanecer bem com a denominação mais do que com
O Espírito de Deus, o autor da Palavra de Deus.
No fim, compromisso com Deus pode ser medido com o quanto que está disposto a
mudar para conformar a Palavra e não os homens. O temor de Deus versus o temor do
homem.

