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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação 1 Tm 4:9

ESPÍRITO E ALMA
"O CORAÇÃO DO HOMEM"
LIÇÃO UM
I - O Merismos - A Divisão Entre As Partes: Hb 4:12
A) Revelar as partes da alma para dar entendimento; revelação  iluminação
B) Entender as funções da alma versos o espírito; separação  clarificação
C) O propósito final é trazer a alma em união com o espírito; união  cooperação

II - Natureza Do Homem: I Ts 5:23
A) Originalmente o homem foi criado trino, ou seja, espírito, alma e corpo: Gn 1:27; 2:7
B) Na queda tornou-se alma e corpo; perdeu vida no espírito com Deus: Gn 3:10
C) O homem morreu para Deus / zoe; agora ele vive para ele mesmo: alma: Jo 5:24
D) Palavras no grego para vida:
Zoe; vida eterna, vida em Deus, vida absoluta no espírito
Anastrofe; comportamento de vida
Psuche; vida de si, o ego, personalidade individual
Bios; vida natural
E) A Palavra de Deus revela, ilumina, e divide: Hb 4:12,13

III - Porque É Importante Saber A Diferença:
A) Não falhar no descanso oferecido na vida eterna: Hb 4:1-6
B) Evitar um coração duro: Hb 4:7
C) Entrar em repouso: Hb 4:9-11
D) Identificar qual é à parte que está reinando, o espírito recriado ou a alma: Gl 5:17
E) Para a alma aprender submeter-se ao espírito recriado: Mt 22:37
F) Para poder amar a si mesmo, isto depois O Espírito Santo tem lidado com a alma
G) Para a beleza do interior fluir para fora: Mc 14:3-9; 2 Cor 4:6
H) O poder do coração unificado manifestar o espírito e alma junto: Mc 8:23

IV - O Novo Nascimento:
A) O espírito do homem é recriado, não a sua carne: Jo 6:63: 2 Cor 5:17
B) No novo nascimento o homem se torna uma “casa dividida”: Mt 12:22-25
C) A alma não é recriada; mente, força de vontade, emoções, intelecto, personalidade
1 - Dúvida vem da alma, não do espírito recriado em Cristo: Mc 11:23
2 - Amargura e inveja vem da alma, não do espírito recriado em Cristo: Tg 3:14
3 - Carnalidade vem da alma, não do espírito recriado em Cristo: 1 Cor 3:1-3
4 - Obras da carne vem da alma, não do espírito recriado em Cristo: Mt 15:18-20

ESPÍRITO E ALMA
"O CORAÇÃO DO HOMEM"
LIÇÃO UM (continuação)
V - Jeová Oferece Vida Em Abundância:
A) Zoe: Jo 10:10
B) Dou minha vida psuche pelas ovelhas: Jo 10:15; Is 53:11,12
C) Agora temos a natureza divina: justiça, paz, fé, amor, comunhão: 2 Pd 1:4
D) A opção é viver na vida eterna ou viver sua vida própria: Mt 26:39; Lc 9:23,24
E) Eva foi tentada na alma; vendo que era boa, agradável, desejável: Gn 3:6
F) Jesus também foi tentado na alma; a concupiscência da carne, dos olhos, e
soberba da vida: Mt 4:1-10; 1 Jo 2:16
G) A alma quer dominar, ou seja quer ser independente do espírito: Gl 5:17
H) Nós devemos seguir o exemplo de Jesus pelo sacrifício da nossa vida: Mt 20:28

VI - Deus Deseja Que Você:
A) Conforme-se à imagem do Seu Filho: Rm 8:29
B) Conforme-se à morte de Jesus Cristo: Fl 3:10
C) Negar a si mesmo para seguir a Cristo: Lc 9:23,24
D) Andar pela fé, não por vista, ou seja, pelos cinco sentidos: 2 Cor 5:7
E) Aperfeiçoar o andar no espírito: Gl 5:16,17
1 - Homem espiritual é um pneumáticos, ou seja, inspirado pelo espírito
2 - Homem carnal, ou da alma é um psuchikos, ou seja, inspirado pela carne
F) Quando a alma é salva, as itens acima são conseqüente: Hb 10:38,39

VII - A Aliança Confirmada - Todo O Ser Pertence A Deus:
A) Abraão creu e lhe foi imputada como justiça: Gn 15:3
B) Deus deu confirmação: Gn 15:7-10
C) Aves vieram; Abrão tinha que mandar embora, não o Senhor: Gn 15:11; Mc 4:15
D) Revelação da aliança; os dois pedaços representam espírito e alma: Gn 15:17
1 - Fogo fumegante; A nuvem de glória
2 - Tocha de fogo; A Palavra de Deus: Sl 119:105
E) Circuncisão; eliminando a carne do espírito: Rm 2:28, 29: Jr 4:4
F) Renovar a mente; para ser herdeiro das promessas; nós fazemos o possível: Rm 12:2
1 - Aprender os caminhos do Senhor: Sl 103:7
2 - Pensar como O Senhor pensa, a mente de Cristo: 1 Cor 2:16
3 - O N. T. também chama isto a renovação da vossa entendimento: Ef 4:23
4 - Tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é puro: Fl 4:8

ESPÍRITO E ALMA
"O CORAÇÃO DO HOMEM"
LIÇÃO UM (continuação)
VIII - O Isaque Versus Ismael Principio:
A) Abraão não queria esperar: Gn 16:1-3
B) A Alma não sabe esperar nas promessas: Lc 21:19
C) Como Hagar desprezou Sara, também a alma despreza o espírito: Gn 16:4
D) Hagar fugiu na repreensão de Sara; Hagar quer dizer voar ou fugir: Hb 12:5
E) A alma sempre oferece opções lógicas para não crer / obedecer: 1 Cor 2:14
F) Quando o espírito do homem recriado em Cristo Jesus não esteja reinando o resultado
sempre produz um Ismael, isto é, algo concebido na mente e realizada pela carne

Resumo:
O Espírito Santo usa a Palavra de Deus para revelar ao homem se ele esteja vivendo
pelo poder do espírito ou pela força da alma. A vontade de Deus é usar a sua Palavra para
trazer iluminação e ensino, para vivermos maduros e guiados pela Palavra. O ensino de
merismos, ou seja, a divisão entre espírito e alma, é para revelar para si mesmo qual é a área
do coração que esteja dominando. A fim de sermos transformados pela Palavra de Deus de
glória em glória na imagem de Jesus Cristo. E depois da renovação da nossa mente, saber qual
é a perfeita vontade de Deus para todas as decisões da sua vida, sabendo assim, como melhor
tomar posse das promessas.

ESPÍRITO E ALMA
"A CASA DIVIDIDA"
LIÇÃO DOIS
I - O Merismos - A Divisão: Hb 4:12
A) Revelação para iluminação
B) Separação para classificação
C) Unificação para cooperação

II - Separação Da Alma Para Classificação:
A) Mente; imaginação, raciocínio, lógica, pensamento, compreensão = intelecto
B) Vontade; decisão, escolha, intenção, propósito, desejo, em sumo = decisão
C) Emoções; visão, audição, tato, sentir, e paladar, sentidos, tempermento
D) Deus quer que você dependa dEle pela revelação: Rm 8:14; I Cor 2:12; Mt 16:17

III - Quando Você Nasce De Novo, Você Se Torna Uma Casa Dividida:
A) A casa dividida é o próprio coração do homem: Mt 12:25; Jr 17:9; Tg 3:11
B) É necessário nascer de novo: Jo 3:3,7
C) A alma do homem é extremamente teimosa: 1 Cor 2:14; Rm 8:7; Gl 5:16,17
D) Deus quer que a alma esteja submissa ao espírito para não cair: Gn 3:6
Exemplos: 1 - Ministrar: ensina ou prega como outros; Pede o púlpito
2 - Carta notícias para convencer pessoas a dar dinheiro
3 - Vai a farmácia em lugar da Palavra de Deus
4 - Tem que comer algo quando se senti nervoso
E) Não duvidar no coração: Mt 6:31a;Mc 11:23
F) Uma vida de fé desenvolvida exige uma construção sobre a Rocha: Mt 7:24-27; 16:8

IV - O Coração Dividido: Pv 4:20-23
A) As fontes ou saídas da vida, são do coração onde ZOE habita: Mc 5:25-34
B) Guarda o coração para não diluir a vida de Deus com a carne: 1 Cor 5:6
C) Ânimo dobre; fé misturada com incredulidade: Tg 1:5-8; Rm 2:28,29; Gl 6:15
D) Homem interior do coração; espírito do homem, o visível é alma: 1 Pd 3:4
E) Novo coração; novo espírito: Ez 11:19-21; 36:26,27; Tg 3:10

V - Pensai Nas Coisas Lá De Cima: Cl 3:2
A) Traz união entre espírito e alma: Sl 46:10; Is 26:3;I Pd 5:7
B) Pensamentos criam os desejos do coração: Sl 37:4; Fl 4:8
C) Vida de Deus em seu espírito tem que passar pelo canal da alma e dar luz: Am 3:3
1 - Duvidar: diakrino um canal através do qual algo pode fluir
2 - O espírito manifesta através do canal da alma, e se eles não estiveram em
união, fica engarrafado lá mesmo. Sem a mente poder compreender e participar
D) Mantenha os olhos inteiramente em Jesus: Mt 14:30,31

ESPÍRITO E ALMA
"A CASA DIVIDIDA"
LIÇÃO DOIS (continuação)
VI - Pedindo A Deus: Fl 4:6
A) Concordância na mente: Mt 18:19
B) Não pode duvidar no coração e receber de Deus: Mc 11:23, 24
C) Ânimo Dobre; não recebe de Deus facilmente: Tg 1:6
D) Pede ao Senhor entendimento espiritual para revelar áreas onde você está atuando na
alma em vez do espírito: Cl 1:9

VII - Nascido Da Carne Ou Do Espírito: Jo 3:6
A) Ismael; aquele concebido na mente é nascido da carne: Gl 4:13
B) Abraão era plenamente convicto: Rm 4:20,21
C) Se não descansar na fé / as promessas, os Ismaeis virão: Jo 3:6
D) Aquele que nasce de Deus, vence o mundo: 1 Jo 5:4
E) Monte Sinai gera filhos de escravidão; a alma produz Ismaeis: Gl 4:24-29; Hb 13:17
F) O que nasceu livre é pela promessa: Gl 4:23
G) Aquele que começou a boa obra, também a aperfeiçoará: Fl 1:6; Rm 4:21
H) Aprende os caminhos do Senhor: Sl 103:7; Os 6:3; Ex 33:12-17; Nm 9:16-22

Resumo:
O primeiro mandamento é servir a Deus com todo o coração. Até a alma ficar preparada
para andar em união com a nova criação, isso não pode acontecer. Portanto, a necessidade da
renovação da mente com a água, leite, pão e carne da Palavra de Deus até que esteja
estabelecida na verdade e sem vacilar entre dois opiniões. Agora identificando a solução, as
fontes da vida podem ser libertadas, por exemplo; salvação, cura, amor, compaixão, revelação,
entendimento, humildade, mansidão etc, para serem forças poderosas que Deus usa para levar
cada um até a perfeita varonilidade de Cristo e andar na fé de Deus. Podendo assim, ajudar o
homem a glorificar o nome de Jesus em edificação do corpo de Cristo na terra.

ESPÍRITO E ALMA
"A SALVAÇÃO DA ALMA"
LIÇÃO TRÊS
I - A Palavra De Deus Separa Espírito E Alma: Hb 4:12
A) Separação para classificação
1 - A Palavra sempre traz revelação ou iluminação: Sl 119:130
2 - O Espírito Santo usa a Palavra para depois transformar a alma: 2 Cor 3:18
3 - Na fim a sua vida manifesta a Palavra / vontade de Deus: Jo 8:32,36
B) A alma consiste em três partes:
1 - Mente; razão, lógica, raciocínio, entendimento, e compreensão
2 - Vontade; querer, decisão, propósitos, alvos e sonhos
3 - Emoções; incluem os cinco sensos, temperamento, personalidade
C) A Palavra lida com cada área de forma diferente
1 - Mente; para ser renovada: Rm 12:2
2 - Vontade; não crucifica a mente mas nega a si mesmo: Lc 9:23,24
3 - Emoções - sentimentos; treinar sua carne pela experiência: Hb 5:14
D) Todas, são áreas que O Espírito Santo lida com o indivíduo progressivamente
1 - Coisas aprendidas E recebidas: Fl 4:4-9
2 - Moisés aprendeu os caminhos do Senhor; você pode também: Sl 103:7

II - Salvação:
A) Grego sozo; Ser completo, inteiro, cura, libertação, preservação e saúde
B) O espírito do homem é salvo instantaneamente mediante regeneração: Tit 3:5
C) A alma do homem é salva progressivamente: Tg 1:21; I Pd 1:22; Lc 21:19
D) O corpo é liberto da enfermidade e recebe um corpo glorificado no futuro: Rm 8:23
E) Santificação é a totalidade de tudo quando se aproxima do Senhor: 1 Ts 5:23

III - A Entrada Da Palavra De Deus Salva A Alma:
A) O que é poderoso em vós para salvar a alma; A palavra de Deus enxertada: Tg 1:21
1 - Santificado do pecado: 1 Pd 5:5,6
2 - Receber com mansidão; submissão exige humildade por natureza: Mt 11:29
3 - A Palavra implantada ou enxertada; uma posição fixa: Jo 15:5
B) Âncora para alma se torna coroa da vida; = vitória: Hb 6:19; Tg 1:4,12
1 - Ação completa ou correspondente até que receba a coroa da vida: Tg 1:4,12
2 - Imutável Palavra é a promessa
3 - O Senhor jurou pela aliança: Hb 6:17
C) Crê a ponto da conservação, salvação, da alma: Hb 10:38,39
1 - Se você retroceder da Palavra de Deus, fé não é implantada ou fixada
2 - A Palavra opera tanto o querer como o realizar através do Espírito Fl 1:6; 2:13
3 - Não estribes no seu próprio entendimento: Pv 3:5
D) Como a alma prospera; até a alma prosperar, tudo está em vão: 3 João vs 2
E) Muitos não permitem que a Palavra opere tempo suficiente: Tg 1:4

ESPÍRITO E ALMA
"SALVAÇÃO DA ALMA"
LIÇÃO TRÊS (continuação)
III - A Entrada Da Palavra De Deus Salva A Alma:
F) Na medida em que minha alma prospera, eu vou prosperar em toda minha vida cristã:
1 - Espiritualmente; profundo conhecimento da Palavra de Deus
2 - Fisicamente; saúde para meu corpo físico
3 - Financeiramente; Deus trazendo prosperidade sem necessidade de enganar
4 - Emocionalmente; paz e tranqüilidade, livre da ansiedade
G) Tudo acontece pela lavagem da água pela Palavra: Ef 5:26
H) Quando a alma não está salva, permanece “criancinha”
I) Homem simples; levado por circunstâncias e doutrinas: 1 Cor 3:1;*Ef 4:14; Gl 4:3
J) Homem espiritual no grego pneumáticos que discernem tudo: 1 Cor 2:15; Hb 5:14
K) Vem e aprende de Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração: Mt 11:28,29
L) A fim da nossa fé é a salvação da vossa alma: 1 Pd 1:9

IV - Fazendo Do Coração A Vontade De Deus: Ef 6:6; Cl 3:23
A) Coração psuche ou seja alma
B) Para fazer a vontade de Deus é necessário que a alma esteja envolvida
C) Obedecendo a Palavra de Deus do coração purifica a alma: 1 Pd 1:22
1 - Obedece à verdade de todo o coração, espírito e alma: Mt 22:37
2 - Exemplos de servos que obedecem plenamente com toda vontade: Cl 3:23
D) Sendo praticante da Palavra: Tg 1:22
1 - Quando ouve a Palavra e não pratica engana a alma / a alma diz basta ouvir
2 - É possível ouvir e não praticar, Jesus ensinou no sermão da montanha e
disse; Alguns dizem Senhor, porém, mais importante é praticar a Palavra e
assim edificar sua vida sobre a Rocha: Mt 7:24-27; 16:18
3 - A alma passa a cooperar quando começa a praticar/ não apenas ouvir: Jo 4:34
4 - Desejo da alma cega o entendimento / mente: Cl 3:1,2; Sl 37:4

Resumo:
Para realizar as promessas da aliança, é absolutamente necessário que a alma; a
mente, vontade, e emoções, sejam tratadas pela lavagem da água da Palavra. O coração do
homem, ou seja, o espírito e alma cooperando em união, começam a reconhecer as grandes e
preciosas promessas de Deus que são: sim e amém em Jesus Cristo. O Senhor nos leva de
glória em glória e de fé em fé. Comece hoje a viver dominado pelo seu espírito recriado, a nova
criação, e não mais pelo seu entendimento. Dominado pela Palavra eterna e não, pelas
circunstâncias que cercam sua alma. Aprendendo a diferença e como os dois operam em
princípios diferentes assim pode andar no espírito com mais diligência e conseqüentemente
negar a carne.

ESPÍRITO E ALMA
"METAMORFOSE DA MENTE"
LIÇÃO QUATRO
I - Transformar O Processo De Pensar; Renovação Da Mente: Rm 12:2
A) O que você pensa, influi diretamente no que você crê: Pv 23:7
B) Somente a semente incorruptível, pode retirar o corruptível: 1 Pd 1:23; Tg 1:21
C) Quando o pensamento é aceito, entra a vontade e se torna parte de você: Pv 4:23
1 - Se torna uma crença e passa a ser parte do que você crê, mesmo errado
2 - Precisa um merismos da Palavra para ser libertado do falso ou do erro: Jo 8:32

II - Revelação, Transformação, Modificação:
A) Processo no exemplo da erva, espiga, e espiga cheia de grão ou 30, 60, 100: Mt13:32
B) A Palavra sempre traz revelação imediatamente para o espírito, quando você atende
para a verdade, vai rapidamente para a alma
C) Transformação; mudando pensamentos, atitudes, comportamentos e personalidade
D) Vida, agora transformada, você passa a manifestar a Palavra de Deus: Jo 1:14
1 - Obedecendo à verdade, será transformado: 1 Pd 1:22
2 - Praticando, provará que o espírito está tendo domínio: Tg 1:22

III - Transformando: METAMORFOSE
A) Porque a metamorfose? Para conhecer a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus
1 - Renovar: Rm 12:1
3 - Lavando: Ef 5:26
2 - Preservar: 1Ts 5:23
4 - Plenamente convicto: Rm 4:21
B) Jesus passou por uma metamorfose na transfiguração: Mt 17:1,2
1 - Seu rosto resplandecia como o sol, com a glória de Deus
2 - Você também é predestinado para ser conforme a Sua imagem: Rm 8:29
3 - Legalmente Cl 3:10; 2 Cor 4:6,7 vitalmente * Gl 5:25
C) Jesus tinha Sua alma em perfeita submissão:
1 - Obras: Jo 5:17,19,36; 6:38; 8:28; 10:37
2 - Palavras: Jo 14:10
D) Transformado na mesma imagem: 2 Cor 3:18
1 - Será transformado com o que se associar, seja a Palavra ou o mundo
2 - Todas as áreas da alma precisam ser transformadas pela Palavra
3 - Crendo não é passivo; O homem é o produto do que pensa e coloca em ação
Pode acabar em oposição a Deus. Exemplo: línguas estranhas falsificadas
4 - Boa vontade de Deus; baixo nível de glória ou revelação
5 - Agradável vontade de Deus; nível mais elevado onde houve transformação
6 - Perfeita vontade de Deus; a nova criatura reinando, andando em fé / espírito
a - Seus pensamentos são os pensamentos da Palavra: Fl 4:8
b - Conhecerás os caminhos do Senhor: Sl 103:7
c - Os opiniões dos outros não vão remover você fora da Palavra: Rm 3:3,4
d - Para executar a Sua vontade é chamado carne / alimento forte: Jo 4:34

ESPÍRITO E ALMA
"METAMORFOSE DA MENTE"
LIÇÃO QUATRO (continuação)
IV - Derrubando Fortalezas: 2 Cor 10:3-5
1 - Ouvindo a Palavra portanto não entendendo, o inimigo arrebata: Mt 13:19
2 - A chave é o que meditar: Sl 19:14; I Cor 2:16; Fl 4:8
B) Anulando sofismas - imaginações
1 - Pensamentos que não são controlados, logo formam imaginações
2 - Meditações negativas; a alma se exalta acima do conhecimento de Deus
3 - Revela-se contra a Palavra e freqüentemente em rebelião a Deus: 1 Sm 15:23
C) Destruir fortalezas
1 - Exemplos: comunismo, evolução, humanismo, Hinduismo, Islamismo
2 - Fortalezas levam todos os pensamentos a serem filtrados através da fortaleza
ideologia; exemplos homossexualismo, materialismo, orgulho, rejeição,
inferioridade. No lado positivo cristianismo, fé, justiça deve ser fortalezas
3 - Geográficas; principados que reinam em lugares; ex: Dn 10:20; Mt 12:25-2
D) Salvação da alma: Tg 1:21; I Pd 1:22
1 - Preceito sobre preceito, aqui um pouco ali um pouco: Is 28:13
2 - A Palavra é como o martelo de Jeremias: Jr 23:29
E) Renoveis o espírito do vosso entendimento; mente: Ef 4:23,24
1 - Ananeoo; .novo modo de vida ou novidade da vida: Rm 6:4
2 - O poder da ressurreição faz o maná de cada dia fresquinho: Ef 1:19
3 - O Espírito ordenou a andar em novidade de vida: Rm 6:4

V - Derrubando Fortalezas: 2 Cor 10:3-5
A) Levando cativo todo pensamento a Cristo: 2 Cor 10:6
B) Pensamento do coração de Simão: At 8:22
C) Satanás encheu o coração de Ananias: At 5:3
D) Satanás entrou em Judas: Lc 22:3,4
E) Todos estes são exemplos de como o adversário usa pensamentos para resistir
a vontade de Deus / se não discernir acabamos cooperando com o inimigo

Resumo:
O espírito do homem é transformado imediatamente na conversão quando ele
nasce de novo, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A alma: mente,
vontade e emoções, é salva progressivamente pela Palavra da verdade implantada no coração.
A mente é renovada quando a Palavra de Deus é recebida com mansidão e implantada ou
enxertada no coração para produzir fruto de 30, 60, e 100 vezes, para a glória de Deus Pai.

ESPÍRITO E ALMA
"CONTROLANDO A ALMA"
LIÇÃO CINCO
I - Negar A Si Mesmo: Lc 9:23,24
A) Vida da alma é sua vida, ou seja vida própria ou êgo, isto é a vida independente de
Deus ou a vida de Cristo em vós; escolher e dominar a si mesmo
B) Para seguir a Cristo de perto é necessário negar a si mesmo, a alma; psuche;
C) Isto não significa; doença, pobreza, espinhos na carne, acidentes para castigar
D) Crucificar a carne; a cruz significa morte para a sua própria vida: Gl 5:24
E) Praticar o que Paulo fez; eu morro diariamente: 1 Cor 15:31b
F) Salvar a minha vida vem mediante morte, ou seja perdendo-a: Gl 2:20
G) Tratar a alma principalmente através de negar-lhe em tudo! Completo dependência
1 - Negar a alma, o direito de fazer decisões independente da direção do Espírito
2 - Conclusões, razões, e idéias aprendidas pelo poder das faculdades mentais
3 - Saber pela experiência qual é a vontade de Deus sem consultar-lhe
4 - Não permitir conclusões fora da Palavra ou da voz do Espírito
5 - Não estribeis no seu próprio entendimento: Pv 3: 5,6
6 - Raciocínios, são o que se levantam contra o conhecimento de Deus

II - Desmamar A Alma: Semelhante A Uma Criança:
A) Use a autoridade do Espírito com a Palavra / a primeira área é domínio próprio
B) Quando a criança insiste, não é para ceder, ou se não você cria uma criança teimosa;
Quando Isaque era desmamado era motivo de alegria: Gn 21:8; Pv 22:6
C) A quem, pois, se ensinaria o conhecimento: Is 28:9,10
D) Aprender grandes coisas quando a alma está em sossego: Sl 131:1,2
E) Leite da Palavra é só ouvir; seminários, congressos, escolas Bíblicas / ;
Carne espiritual é praticar a Palavra, não apenas ouvir: 1 Pd 2:2; Jo 4:34; Hb 5:13,14
F) Elimina ansiedade / tristeza por causa das circunstâncias, murmurações: 1 Pd 5:6,7
1 - A Palavra de Deus falou; pronto! Assim seja, Deus falou: Mc 4:38-30
2 - Deus prometeu, portanto, eu não vou temer: Fl 4:19
G) Depois que o homem interior exerce autoridade, a alma sossega: 1 Jo 4:4
H) Quando não entenderam Jesus, foi porque não tiveram fé: Jo 6:60,61,64

III - Controlando A Alma:
A) Em paciência salva e conserva sua alma: Lc 21:19; Hb 10:39
1 - Paciência; grego hupomone; a força de consistência
2 - Longânimo grego makrotumia; agüentar, tolerar, sofrer a longo prazo
B) Autocontrole, domínio próprio, exercendo a força de paciência em tudo: Pv 3:5
1 - Tende por motivo de alegria quando conhecer o que Tiago conhecia: Tg 1:2
2 - As provas desenvolvem a paciência porque aprendeu que Deus é fiel: 1 Pd 1:7
3 - A paciência permite a obra perfeita, o fruto manifesto: Tg 1:4
4 - Tribulação acima da alma produz perseverança: Rm 5:3,4
5 - Paciência vai levar você a experimentar a promessa cada vez: Hb 10:36

ESPÍRITO E ALMA
"CONTROLANDO A ALMA"
LIÇÃO CINCO (continuação)
IV - A Palavra Vem, Fé Vem E satanás Vem:
A) Fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus: Rm 10:17
B) Satanás é o ladrão que procura roubar a Palavra de Deus: 1 Pd 5:8; Jo 10:10
C) Vem para roubar a Palavra de Deus plantado no seu coração: Mt 13:19; Mc 4:15
D) Provas demonstram se verdadeiramente crê na promessa depois iluminada:
Hb 10:32
E) Guarde firme a confissão da vossa fé: Hb 10:23
1 - Desenvolve caráter de Deus em você, Ele não vacila: Mal 3:6; Tg 1:17
2 - Tudo ao redor de você que pode ser abalado será: Hb 12:26,27; 2 Cor 4:17,18

V - Âncora Para A Alma Não Vacilar Da Promessa : Hb 6:19
A) Considerar Jesus para que não canseis desfalecendo em vossas almas: 12:3
B) Âncora para a alma, para não naufragar na fé: 1 Tm 1:19
1 - Exemplo de cingindo o navio é como cingir a alma em Cristo: At 27:17
2 - Também cingir os lombos do vosso entendimento: 1 Pd 1:13
C) Ceifar se não canseis na alma, vontade, querer, mente
D) Não lance fora a vossa confiança de fé na Palavra: 1 Tm 1:19,20; Hb 10:35
E) Jesus é o Bispo da vossa alma para que ela fique plantada: 1 Pd 2:25
F) Quando a alma está debaixo de pressão, ela precisa descansar: Mt 11:28-30
1 - A certeza da fé leva ao descanso: Hb 4:6
2 - Abraão estava certíssimo: Rm 4:21
3 - A alma precisa magnificar a Deus acima dos problemas: Sl 103:1
4 - Quando a alma não magnifica Deus, ela naturalmente vai magnificando o
seu próprio conhecimento acima de Deus: Pv 3:5; 2 Cor 10:5
5 - Humilhai-vos e Ele vos exaltará; obedecer e crer: Tg 4:10
G) Quando a alma é dominado com a Palavra, virá descanso a sua alma: Mt 11:29
H) Não cansamos de fazer bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos:
Gl 6:9

Resumo:
Fiel é esta Palavra: Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos: 2 Tm 2:11
Paciência vem  Constancia vem  Esperança vem  Transformação vem
Negue a alma: Lc 9:23,24
Desmame a alma: Sl 131:1,2
Controle a alma: Lc 21:19
Ancore a alma: Hb 6:19

ESPÍRITO E ALMA
"A ESPERANDO E A ALMA"
LIÇÃO SEIS
I - Dificuldade Para Esperar:
A) Paciência; definição; continuação determinada de um trabalho não obstante às
suas dificuldades ou demora
B) A alma, por natureza, demonstra-se forte em iniciar coisas; detesta aguardar
1 - A alma luta contra o espírito do homem recriado, para criar, imaginar, calcular,
em fim, usar o poder do intelecto, para chegar à suas conclusões. Cria
conflitos no coração, chamado de dúvida / dizem “sou confuso”: Gl 5:16,17
C) Fé tem ações sobre a vontade de Deus conhecida: Tg 2:17,16
1 - Os que crêem não se apressam / foge: Is 28:16
2 - Idéia de que tem que entrar no chamado agora: lembra-se Moisés: Ex 2
3 - Agir pela Palavra e Espírito / fé opera mediante o espírito renovada: Nm 9:15-22
D) Presunção é agir sem revelação do Espírito Santo: Nm 14:40-44
E) Esperar, para saber o que e quando deve ter ações correspondentes
1 - Eva agiu independente de Deus quando participou da árvore: Gn 3:6
2 - Vós não sois de vós mesmos: 1 Cor 6:19,20
F) Esperar o tempo divino traz resistência da alma e edifica força espiritual: Is 40:31
G) Treine a alma nos caminhos do Senhor: Sl 103:7; Rm 5:3,4

II - Domínio Está No Novo Homem: O Espírito Do Homem
A) Deus sempre guia pelo seu espírito: Rm 8:14
B) A torre de vigia; guardar, esperar: Hab 2:1-3
1 - Para ver o que O Senhor fala contigo no homem interior: vs 1
2 - Mesmo que tardar, espere porque certamente virá: vs 3
3 - Espera a nuvem de Deus para guiar com certeza; estarei aguardando; apresentarei perante O Senhor e vigiarei para escutar de Deus; o que responderei;
somente depois de ouvir poderei falar; fé vem pelo ouvir; buscai ao Senhor até
que venha, e chova justiça sobre você: Nm 9:15-23; Os 10:12
C) Presunção não é a fé:
1 - Tentando andar em fé, sem a vontade de Deus ser clara: Nm 14:39- 45
2 - Permita que a paciência termine a boa obra: Tg 1:3,4
3 - A coroa da vida; Bem-aventurado o homem que suporta provação: Tg 1:12

III - Getsêmane: Mt 26:36-46
A) Definição; prensa de vinho; Deus quer o exterior dominado, para liberar o interior
lembre-se que o exterior é a alma, interior é o espírito; Getsêmane é o lugar onde
pressão quebra as forças da alma não salva para liberar a o poder no interior : 1 Pd 3:4
B) Minha alma psuche é cheia de tristeza até a morte: vs 37
C) Em agonia orava mais intensamente; comunhão com Deus segura a alma: Lc 22:44
1 - A vida - hebraico nefeshe; alma - está no sangue: vê Lv 17:11
2 - Jesus deu Sua alma por expiação pelo pecado: Is 53:10
3 - O Pai celestial viu o penoso trabalho da Sua alma e ficou satisfeito: Is 53:11

ESPÍRITO E ALMA
"A ESPERANDO E A ALMA"
LIÇÃO SEIS (continuação)
III - Getsêmani; Prensa De Vinho: Mt 26:36-46
D) Jesus era um com o Pai em três áreas:
1 - Em vontade: Jo 6:38
2 - Em palavras: Jo 14:10
3 - Em obras: Jo 14:10
E) Jesus veio ao pleno conhecimento de dar a si mesmo no Getsêmani; a semente
que caia na terra e morre, isto produz muito fruto: Mt 17:3; 20:28; Jo 12:24-26
1 - No Getsêmani, Jesus entregou a Sua vida / alma completamente para ir à cruz
2 - Qualificou-se plenamente para o Calvário
3 - Jesus testificou que ninguém a tira de Mim, Eu a dou espontaneamente; os
doze discípulos salvaram sua próprias vidas: Jo 10:10,11,17,18
F) Se o ego / alma não for tratado, o anjo da morte não passará por cima: Ex 12:13
1 - Quem quiser salvar sua vida perdê-la-á: Lc 9:24
2 - Se perder a sua vida psuche - alma, vai salvá-la
G) Custou a Jesus pelo menos três horas em intensa oração para ganhar o controle de
sua alma: Mt 26:36,40-43
H) Vigiai e orai para que você não entre em tentação: Mt 26:41
1 - Vigiai a alma; Vigiar o que? A resposta da alma para não ter psyche chilique
2 - Cerca a alma com a Palavra e com oração no espírito: Jd vs 20
I) Conformando mi a Sua morte, para conhecer o poder da Sua ressurreição: Fl 3:10;
2 Tm 2:11; Rm 6:5

IV - Como Ensinar O Homem A Confiar; Cinco Preceitos: Sl 4:5; Is 40:31
A) Diligentemente: Sl 106:12,13
1 - Preparações do coração vem de Deus: Pv 16:1
2 - Receber o que a alma sempre quer faz definhar a alma: Sl 106:15
B) Espere descansando: Sl 37:7
C) Espere em silêncio: Lm 3:24-26; Sl 131:2
D) Espere sempre: Os 12:6; Pv 24:10; Jr 12:5
E) Espere somente em Deus: Sl 62:5-8; 46:2; 125:1

Resumo:
Jesus nos ensinou como conservar, preservar, guardar e proteger a alma. Não que
a minha vontade seja feita, mas a tua. Com oração consistente e diária, o propósito é o exterior
ser quebrado, para que a glória interior, as fontes da vida possam sair assim manifestando o
Cristo ressurreto. O homem alcançará a glória, a habilidade e o poder de Deus, para que a
Igreja possa cumprir a comissão de pregar as Boas Novas em todo mundo, com sinais e
prodígios acompanhando-a. E, em verdade, toda a glória será para Deus Pai.

ESPÍRITO E ALMA
"O PODER LATENTE DA ALMA"
LIÇÃO SETE
I - Deus Criou O Homem Um Pouco Em Baixo De Si:
A) Também disse Deus; Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que
rastejam pela terra: Gn 1:26
1 - Adão foi dado autoridade para dominar os animais, como no tempo de Nóe
2 - O jardim estava cercada de quatro rios / dois rios conhecemos, o Tigre e o
Eufrates, que atualmente separam por mais de mil kilometers. Suponha que o
jardim tinha dimensões iguais em todos os lados, seria o tamanho cinco vezes
maior do que o estado de Pernambuco: Gn 2:10-14
B) Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus e de glória e de honra o
coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe
puseste: Sl 8:5,6
1 - A terra foi dado para Adão cuidar, no lugar do seu Criador
2 - Adão tinha, de fato, a habilidade dada por Deus, para administrar o jardim

II - A Habilidade Dada Para Adão:
A) Tinha capacidade, de fato, para exercer autoridade sobre todo o jardim, mesmo
que não chegou a usar-lo: Gn 3:1-7
1 - Adão era completo, porém, não maduro, porque maturidade venha por meio
de experiência em usar autoridade: Hb 5:14
2 - Satanás usurpou autoridade por Adão não a ter usado / A mulher tomou a
liderança divinamente dada para o homem: Gn 3:6; 1 Tm 2:14
3 - O homem foi feito uma alma vivente, com consciência e habilidades
mentais para conhecer, entretanto, Deus criou o homem para autoridade,
domínio ou poder esteja de baixo da autoridade do Seu Espírito: Sl 8:6b
4 - Tinha o poder, habilidade e capacidade dominar todo o jardim, sem esteja
presente em todo o jardim em todo tempo / Elohim não teria dado uma ordem
que o homem não tivesse a capacidade de cumprir!
B) Adão tinha a capacidade reconhecer, identificar, nomear, e lembrar os nomes de
bilhões de plantas e animais: Gn 2:19,20

III - Depois A Queda, O Poder Latente Da Alma Permaneceu:
A) Adão perdeu a glória, portanto, o poder da alma é para ser isento: Rm 3:23
B) Sinais, prodígios e maravilhas feitos por líderes religiosos e psíquicos do mundo tem,
em fato, usado o poder que Deus, originalmente, deu para Adão
C) Satanás tem ensinado como acessar o poder da alma para realizar coisas, provadas
cientificamente para ser verdadeira e real / isto sob o controle do adversário: Ex
1 - Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores; e eles, os sábios do Egito,
fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas: Ex 7:11

ESPÍRITO E ALMA
"O PODER LATENTE DA ALMA"
LIÇÃO SETE (continuação)
III - Depois A Queda, O Poder Latente Da Alma Permaneceu: (continuação)
2 - Na primeira praga, convertendo água em sangue, porém os magos do Egito
fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas: Ex 7:22
3 - Na segunda praga, das rãs, Então, os magos fizeram o mesmo com suas
ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito: Ex 8:7
4 - A terceira praga, dos piolhos, E fizeram os magos o mesmo com suas ciências
ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam: Ex 8:18
5 - Então, lhe disse a mulher - médium de Em-Dor - Quem te farei subir? Faze-me
subir Samuel. . . . Entendendo Saul que era Samuel: 1 Sm 28:11,14
6 - Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o
povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto: At 8:9
7 - Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus
livros, os queimaram diante de todos: At 19:19
8 - Sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais
compra as suas mercadorias . . . e de corpos e de almas de homens: Ap 18:13
D) O adversário deseja convencer o mundo que os milagres de Deus, revelados na
Bíblia, eram apenas os usando o poder latente da alma
E) No final, o profeta falso, por meio do poder latente da alma, vai operando grande
sinais e prodígios para enganar, se for possível, os eleitos / Também opera grandes
sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens: Mt
24:24; Ap 13:13

IV - A Perfeita Vontade Do Diabo:
A) O adversário de todo autoridade vai levantar uma geração abertamente rebelhosa
contra os princípios divinos e O Senhor em si / Ora, o Espírito afirma expressamente
que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos
enganadores e a ensinos de demônios: 1 Tm 4:1-3; 2 Tm 3:1-5
B) O diabo vai conseguir aperfeiçoar acesso ao poder latente da alma para cumprir sua
profecia para Adão e Eva, será como Deus / possivelmente, mediante a aperfeiço amento de realidade virtual e conseguindo instalar um micro chip na cabeça do
homem ligando para programas de computação / Assim, realizando o mais real
fantasia de todos tempos, convencendo muitos a confundir para negar vida:
C) Satanás deseja usar o poder latente da alma para confundir o verdadeiro poder de
Deus com homens / poder satânica nunca usa misericórdia, mesmo curas são
temporárias e sangrentos: Jo 8:44; 2 Cor 2:11
D) O poder de Deus é usado pela direção do Espírito / Os dons do Espírito são independente da alma, portanto, é necessário aprender morrer para si: Lc 9:23,24

ESPÍRITO E ALMA
"SATANÁS ACIMA DA ALMA"
LIÇÃO OITO
I - Satanás Usa A Alma Que Não É Salva Como Avenida Para O Seu Poder:
A) O oversoul é literalmente, satanás procurando ser Senhor acima da alma
B) Ele disse; subirei, exaltarei, sentarei, serei semelhante ao altíssimo: Is 14:12
1 - Ele não reina no céu ou no inferno, ele tenta reinar na terra através da alma
2 - Eva viu a árvore boa, agradável, e desejável; são todos apelos da alma
3 - Principados tentam influenciar pensamentos, imaginações, e desejos
C) A mente carnal exalta-se acima do conhecimento de Deus: Lc 9:51-56; Jo 18:10
D) Algumas palavras têm origem satânica; por isto discerne: At 16:16-18; 1 Cor 14:29;
1 Jo 4:1; Nm 23,24, 25:1; 1 Sm 22:9-19; 2 Rs 5:15,16,19-27; Jd 13:22; Ap 2:14; At 9:1
E) Ananias e Safira mentiram para o Espírito no meio de grande graça: At 4:33; 5:1-4
F) Pedro confessou Jesus é o Cristo e disse: tem compaixão de ti mesmo: Mt 16:13-23
1 - Exemplo; pais que dizem aos seus filhos; porque você quer ser missionário?
Pode servir a Deus aqui em nossa cidade
2 - Porque você vai dar todo aquele dinheiro para a Igreja, você nem sabe o que
eles fazem com aquilo: At 5:1-4
3 - Eu tenho fé, mas sabe, Deus nos deu um crânio para usar sabedoria; Dons do
Espírito impressionam, mas caráter edifica / precisa vigiar a alma
F) Homem no natural é situado entre o que é terreno e demoníaco: Tg 3:15

II - A Natureza Da Alma:
A) Quando Deus soprou em Adão, ele se tornou alma vivente / personalidade Gn 2:7
B) Adão perdeu o Espírito mas a alma continua procurando algo para mover-se
C) Como espíritos malignos procuram manifestar através das almas psuche que são
submissas e entregues para eles / Jeová sempre condenou praticas do psuche:
1 - Materialismo: Lc 12:15
2 - Fenômenos psíquicos: 1 Sm 28:6-19
3 - Espírito adivinho ou espiritismo videntes: Lv 20:6,7,27; 19:31; 20:6
4 - Astro projeção, astrologia: Dt 18:9-14; Is 47:11-14
5 - Drogas, sexo ilícito; café, cigarros até chocolate em excesso: Rm 8:13

III - Humanismo:
A) Humanismo usa o arco-íris para o logotipo. Declaram abertamente que em uma
extremidade do arco-íris diz personalidade, na outra extremidade diz oversoul ou
seja, acima da alma. Nos últimos dias, satanás tentará ligar a alma do homem com
ele mesmo. Quem é senhor da oversoul é o próprio satanás
1 - Humanismo, através de idéias falsas, está tentando ligar a personalidade de
satanás diretamente com o homem; teatro virtual
2 - Satanás vai tentar encaixar a oversoul, personalidade dele, com a
personalidade do homem, o perfeito exemplo disto será o anticristo
3 - Vão misturar até tornar-se um / transhumanismo – parte homem parte PC

ESPÍRITO E ALMA
" SATANÁS ACIMA DA ALMA"
LIÇÃO OITO (continuação)
III - Humanismo:
B) Disposições acima da alma - Pessoas dizem: eu sou assim; temperamento quente;
mal humorado, o sangue dos meus pais, ou a minha família toda é assim
2 - Opressão satânica para manifestar morte na vida do homem
C) Oversoul opera através do ego do homem
1 - Alguém é ofendido na Igreja e começa ; Orar, jejuar, amarrar e liberar em cima
da Igreja / ministro, para falhar, acabar, para nada dar certo
2 - Esperar que não vai ter conversões, crescimento, poder do Espírito Santo para
depois poder dizer; está vendo? Eu não disse para você?
3 - Começa a orar por maldições acima da obra de Deus: Balaão: Nm 2:6, 7, 12,
13, 18, 22: 23:10,11,19,20,23: 24:3-10; Jd vs 11, Ap 2:14

V - Sendo Religioso:
A) Aparência de espiritual, mas sempre cedendo para a carnalidade: 2 Tm 3:5
B) Satanás literalmente ensinará como ter a aparência, sem ter compromisso
C) A árvore do conhecimento do bem e do mal / fazendo o bem, sem o poder: Gn 2:17
D) Comida forte é ser operante praticante da Palavra: Jo 4:34; Tg 2:20

Revisão:
A) Deus soprou em Adão e ele tornou-se alma vivente; pessoa: Gn 2:7; 1 Cor 15:45
1 - Antes de Adão pecar, ele tinha a natureza divina e duas vidas, de si mesmo e
também do Espírito Santo - Zoe
2 - Depois que Adão pecou, ele perdeu a natureza divina e ficou com a sua própria
vida; ego: Lc 9:23,24
B) Jesus substituiu sua vida pela vida do homem
1 - Na Bíblia vida, alma, sangue são sinônimos
2 - O bom Pastor dá a sua vida, psuche, pelas ovelhas: Jo 10:11
3 - Dou minha vida, psuche, pelas ovelhas: Jo 10:15
4 - O Filho do homem veio p/ dar Sua vida, psuche, em resgate de muitos: Mt 20:28
5 - Cristo deu a Sua vida, psuche, por nós: 1 Jo 3:16
6 - Cristo deu sua alma, nefesh, por expiação pelo pecado: Is 53:10
7 - Ele verá o trabalho da Sua alma: Is 53:11
8 - Porque derramou Sua alma em morte: Is 53:12
9 - A minha alma está cheia de tristeza até a morte: Mt 26:38
10 - Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue: Lc 22:44
11 - Pai, não o que eu quero, mas sim, o que Tu queres: Mt 26:39
12 - É o sangue que faz expiação pela vida da alma: Lv 17:11
C) Homem natural e homem espiritual
1 - Homem natural não recebe, ou entende coisas espirituais: 1 Cor 2:14; 3:1
2 - Homem espiritual / pneumáticos discerne; movido pela nova criação

ESPÍRITO E ALMA
"O CAMINHO PARA A GLÓRIA"
LIÇÃO NOVE
I - Apresentar O Seu Corpo: Rm 12:1
A) Porque Jesus deu o seu corpo: 1 Pd 2:24
B) Senhor quer dizer; Mestre ou Dono: 1 Co 6:19,20
C) O sacrifício que Deus quer, é você vivendo para Ele: Mt 4:10; 22:37; Rm 12:1
1 - Deus não é um ditador; precisa se entregar para Ele; render, consentir, autorizar
2 - Culto esiritual / adoração lógica / serviço religioso
D) Refrear a língua para não enganar o próprio coração / alma: Tg 1:26
E) O governo do corpo é a língua, e ela é governada pelo inferno ou pelo E.S.: Tg 3:5-12

II - Guerra Espiritual:
A) A carne milita contra o espírito: Gl 5:16, 17
B) Desejos do corpo: Gl 5:19-21
C) Contendas entre vós, ou no meio de vós; espírito e alma: Tg 4:1,2
D) Crucificar, isto é, Negar a carne, o direito de reinar: Gl 5:24,25; Rm 5:17; 6:15
E) As armas são contra fortalezas, raciocinas, e pensamentos: 2 Co 10:3-5
F) Armai-vos com este mesmo pensamento: 1 Pd 4:1,2
1 - Melhor e sofrer na carne, morrer para a carne, do que não obedecer a Cristo
2 - Jesus resistiu o pecado até soar sangue: Lc 22:44; Hb 12:4
3 - Somos chamados a sofrer pela justiça: 1 Pd 4:12-16; Mt 5:10-12
4 - Considerar Jesus, para não desfalecer: Hb 12:3

III - Comunhão Dos Seus Sofrimentos: Fl 3:10
A) Desistindo dos desejos da carne para andar no espírito: Rm 8:13
B) Os que estão na carne não podem agradar a Deus: Rm 8:8,10
C) Negar a si mesmo para seguir a Cristo: Lc 9:23,24
D) Sua alma vai sofrer como de Jesus, para não viver para si: Is 53:10,11; Mt 26:38

IV - A Manifestação Da Glória De Deus:
A) Depende de você subjugar o corpo: Rm 12:1; 6:11; 1 Co 9:27
B) Soltar as coisas que operam a morte: Rm 8:18
1 - Depois a lei do espírito da vida vai operar poderosamente: Rm 8:2
2 - Não existe comparação Aflição X Glória: Rm 8:18; 2 Cor 4:17
C) Paulo sofreu a perda de todas as coisas para ganhar a excelência de Cristo: Fl 3:7,8
D) Momentânea tribulação; isto significa que vai passar: Sl 23:4; 2 Co 4:6,7,17; Tg 1:2
E) Conformar-se a imagem de Cristo: Rm 8:29; Ef 4:13

Resumo:
Deus deseja manifestar a sua presença no meio da Igreja. Porém antes que isto
aconteça, a carne do homem precisa ser eliminada pela operação da palavra de Deus. Desde o
inicio Deus deseja morar no meio do seu povo, antes que isso aconteça, a carne, que é inimiga
de Deus, precisa ser circuncidada do seu espírito, agora a palavra há de se manifestar Jo 1:14

ESPÍRITO E ALMA
"VENCENDO A CARNE"
LIÇÃO DEZ
I - A Carne Sempre Foi Um Fracasso Para O Homem:
A) A lei era fraca e incapacitada dominar a carne: Rm 7:14-21; 8:3
B) O espirito é forte, a carne é fraca: Mt 26:40-41; Lc 22:46
C) Entra em tentação por causa da própria cobiça: Tg 1:14
D) Praticar, andar no espírito durante a vida enteira: Gl 5:25
E) Pela pratica: Hb 5:14
F) Diligência; crentes preguiçosos não querem andar perto de Deus Jesus. Hb 2:16-18;
Hb 11:6; Lc 4:1,2,14; 2 Tm 2:21

II - O Pecado Que Tão De Perto Nos Rodeia:
A) Praticando transgressão; quebrado a lei de Deus: 1 Jo 3:4
B) Falta de perdão: Mc 11:23-25; Mt 18:18-35; 6:44
C) Murmurações. Fl 2:14-15
D) Salário do pecado é separação de Deus / sem comhunhão: Rm 6:23
1 - Doenças às vezes são resultado de coisas ainda mais sérias: Rm 5:27; Ef 4:27
E) Cobiça; desejo forte: Gl 5:17
1 - Imputar a carne como morto, não a alma: Rm 6:11-14; 1 Jo 1:9
2 - O Espírito em controle da carne exerce domínio para não continue pecando
F) Vencer através da obediência: Rm 6:20-22; 7:5-6

III - Andar Pelo Novo Homem Começa Com Oração; Comunhão Com O Pai
A) Aproximar-se de Deus e Ele se aproxima de você: Tg 4:08
B) Andar pela nova criação: 2 Cor 5:17
C) Em Cristo sem condenação / livre da memória do pecado; morte: Rm 8:1-4
D) A carne é inimiga do espírito e sempre luta para ter controle: Gl 5:16
E) Meditação; cogitar das coisas do espírito é vida e paz: Rm 8:5-13
F) Orar em espírito tanto que poder sempre opera edificação; Rm 8:22-26; Jd vs 20

IV - O Espírito Santo, Nosso Auxiliador:
A) Graças a Deus que temos ajuda: Rm 8:11, 26; Ef 3:19
B) Para entender O Espírito
1 - Obedecer as ordenanças; A Palavra escrita: Ex 19:15
2 - Obedecer a voz do Espírito: Jr 7:23; Rm 8:14
C) Sabedoria de Deus é escondida em mistério: 1 Cor 2:6, 7; Cl 1:27
1 - Desde antes da fundação do mundo: Ef 1:4; 3:4-6; Cl 1:9; 2 Tm 1:9; Tt 1:2
2 - O plano generalizado para o homem, logos da Palavra: Jo 1:3,4
3 - Rhema é o específico, é o que o Espírito revela de dia a dia para cumprir este
plano: Mt 4:4; Rm 10:17; Hb 1:3

ESPÍRITO E ALMA
"VENCENDO A CARNE"
LIÇÃO DEZ (continuação)
IV - Espírito Santo, O Nosso Auxiliador:
D) O mistério:
1 - O que o olho não viu, ou subiu ao coração do homem: 1 Cor 2:7,9
2 - O que é inimizade, loucura para o homem natural, a sabedoria de Deus: 1 Cor
1:25-27; Rm 8:7; 1 Cor 2:13-14.
3 - Conhecimento que somente O Espírito de Deus pode revelar: Mt. 16:17
4 - As profundezas da obra de Cristo: Ef 1:17-23; Cl 1:9; 1 Cor 1:10; Ef 3:20
E) Orando em Espirito revela o mistério para o seu entendimento: 1 Cor 2:13
1 - Aquele que ora em línguas fala mistérios a Deus: 1 Cor 14:2
2 - Edificando a si mesmo orando numa fé santíssima no espirito: Jd 20
3 - Vencer a carne eliminando as manchas e máculas: Ef 5:27
3 - O Espirito ajuda nas fraquezas: Rm 8:26
4 - Orando em espírito, permite que o crente ore a perfeita vontade de Deus,
mesmo além do entendimento. Para que a vontade de Deus seja feita na
terra como é nos céus: Mt 6:10; 1 Cor 14:14
5 - Orando em línguas permite que o Espirito Santo opere em nós, para nos revelar
o seu plano para a nossa vida diária: Ef 1:18; 5:17
6 - A mente não tem revelação da perfeita vontade de Deus, mas o Espírito sonda
o espirito do homem para interceder por nós: Rm 8:27
F) O Eterno propósito de Deus: Ef 3:11
1 - Desde Adão, Deus não opera na terra sem a ajuda do homem: 2 Cor 6:1
2 - Autoridade foi dada a Igreja: Mt 28:18-20; Mc 16:15-20; Ef 1:22-23
3 - Se a Igreja não agir, nada acontecerá: Mt 18:19; Sl 119:87
4 - Assenta-te à minha direita até que ponha teus inimigos por estrada de teus
pés: At 2:34-35
5 - Antes que Cristo volte, a Igreja vai aprender a reinar sobre o adversário:
Mt 24:14; Ef 5:27; 1 Cor 15:26

Resumo:
Na medida que nós concordamos com Deus, nós convidamos a presença de Deus. Na
medida que você discordar com Deus, diminui a presença de Deus na sua vida, O Espírito
Santo vai revelar-se através de impressões no seu espírito de acordo com a Palavra de Deus.
Adote a atitude de que nada é grande demais ou pequeno demais, Pedro foi disposto a morrer
pelo Senhor, mas não foi para orar e vigiar uma hora. Quando você começar a treinar a sua
mente a cogitar das coisas do Espírito, aos poucos, a carne vai perder a influência de dominar e
controlar a sua vida a nova criação vai dominar pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus.

ESPÍRITO E ALMA
"LIBERDADE DO ESPÍRITO"
LIÇÃO ONZE
I - Revisão:
A) Unicamente após o novo nascimento há o conflito na harmonia do coração do homem:
Jo 3:3-6
1 - Se torna casa dividida: Mt 12:25
2 - A casa que está contra ela mesma não subsistirá: Mt 12:25
B) A alma precisa ser salva de si mesmo / ego humano é oposto Deus: Tg 1:21; 1 Pd 1:9
1 - Recebendo a palavra com mansidão: Tg 1:21
2 - Negue a alma o direito de lhe mover, quando ela não estiver sobre a liderança do seu espírito recriado: Lc 9:23,24
3 - Apresentar seu corpo como sacrifício vivo: Rm 12:1
a - Refrear a língua: Tg 1:26
b - Controlar os pensamentos: 2 Cor 10:3-5; Fl 4:8
4 - Treinar ou praticar controlar os pensamentos e imaginações: Hb 5:14
C) Transformação progressiva:
1 - Não para separar o espírito da alma, mas para educar a alma a cooperar com o
espírito recriado em Cristo Jesus: Mt 22:37
2 - Revelação opera transformação e leva para manifestação das promessas
3 - Somente O Espírito pela Palavra é poderosa para salvar a alma: Hb 4:12
4 - A mente renovada com a palavra: Rm 12:12
5 - A vontade controlada, exercendo paciência: Lc 21:19
6 - Sentimentos treinados para crer no Senhor, não em circunstâncias: Hb 6:19
D) A carne é contra o espírito: Rm 8:7
1 - Os dois querem reinar na mesma vida: Gl 5:16, 17
2 - Negar a carne, participa dos sofrimentos de Cristo: Fl 3:10; Is 53:10, 11; Mt 26:38
3 - A carne eliminada, a glória pode manifestar-se: Isto é a circuncisão do coração:
Pv 4:23 Rm 2:29;
4 - A imagem de Cristo começa ser manifesta: Ef 4:13
5 - Poder da ressurreição: Fl 3:11; Rm 8:2

II - União Do Espírito E Da Alma:
A) O Senhor revela para nós o andar na alma, ou seja, o homem natural e do espírito a
nova criação: 2 Cor 5:17; Hb 4:12
1 - Como juntas e medulas são distintas, contudo ligadas, assim é a Palavra de
Deus que separa os pensamentos dos propósitos
2 - Se as juntas estiverem separadas das medulas existe enfermidade, assim
também, os pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus
causam enfermidade no coração.
3 - Poder espiritual depende da capacidade da alma; literalmente a salvação da
alma: 1 Pd 1:9

ESPÍRITO E ALMA
"LIBERDADE DO ESPÍRITO"
LIÇÃO ONZE (continuação)
II - União Do Espírito E Da Alma:
B) Vista-se do novo homem; Armadura: Ef 6:14-18
1 - Ef 4:23,2
2 - Cl 3:10,12
3 - Rm 13:14,12b
4 - 1 Ts 5:8
C) Fez um homem novo: Ef 2:14
1 - Unidas na alma: Fl. 2:1,2
2 - Inteiramente unidos: 1 Co 1:10
3 - Persevere na unidade do Espírito: Ef 4:3
4 - Única comunhão é com o Pai e com o Filho: 1 Jo 1:3-7
5 - Cura interior é falta da palavra.
6 - Complexos de inferioridades são benefícios para a nova criação reinar

II - Manifestar A Vida Zoe De Deus:
A) Deus deseja que a vida dEle manifeste-se em nós: Jo 1:4
B) O Espírito ilumina nosso espírito: Pv 20:27
C) Para revelar quem é Deus para nós: 1 Co 2:10-16
D) Para estabelecer a aliança: Hb 10:16
E) Depois de edificado, temos herança: At 20:31; 26:18

Conclusão:
Deus usa a Palavra de Deus para passar entre o espírito e a alma do homem Hb
4:12, com o propósito de ter plena comunhão com o homem. Para isso, Ele molda o homem na
imagem de Cristo Jesus e manifesta sua glória no meio da Igreja. Para se entender o
merismos, e para começar a entender os caminhos do Senhor, Sl 103:7. Para servir a Deus de
todo o coração e adorá-lo em espírito e em verdade.

ESPÍRITO E ALMA
"ASSOCIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA"
LIÇÃO DOZE
I - A Perigosa Influência De Associação E Influência:
A) No corpo de Cristo, existe o ensino de quebra de maldições. De fato, nada é resolvido
até crer na integridade da Palavra e aprender quem é em Cristo: 2 Cor 5:17
B) No outro lado tem outros que dizem; depois que nascer de novo, não existe mal nen
hum no homem; negligenciando a obra do Espírito para a salvação da alma: Tg 1:21b
C) O homem é uma criatura que aprende comportamento, personalidade, cultura e
hábitos por meio de associação com eles que vivem ou tem a maior influência na vida:
D) Portanto, o Senhor ordenou Israel, quando saiu do Egito:
1 - Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e
andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como
sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos
umbrais de tua casa e nas tuas portas: Dt 6:7-9; 11:19,20
2 - Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda
de ti / Salomão muitas mulheres estrangeiras das: moabitas, amonitas,
edomitas, siônitas e hetéias, . . . assim, fez Salomão o que era mau perante o
Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor . . . edificou Salomão um
santuário a Quemos, abominação de Moabe . . . e a Moloque, abominação dos
filhos de Amom: Dt 6:14; 1 Rs 11:1-8
3 - Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra . . . . totalmente as destruirás,
não farás com elas aliança nem terás piedade delas; nem contrairás matrimônio
com os filhos dessas nações; não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás
suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que
servissem a outros deuses: Dt 7:1-4,16
E) Um pouco de fermento leveda a massa toda / Não vos enganeis: as más conver
sações corrompem os bons costumes / Não vos ponhais em jugo desigual com os
incrédulos; porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniqüidade? Ou
que comunhão, da luz com as trevas? 1 Cor 5:6; 15:33; 2 Cor 6:14-17
1 - Oitenta porcento de alcoólicos vem dos pais alcoólicos
2 - Mas do que setenta e cinco porcento deles que abusam crianças vem dos lares
onde eles mesmos experimentaram esse tipo de abuso
3 - A probabilidade de um casamento terminar em divórcio é muito mais alto para
casais que tem pais divorciados
4 - O adolescente bem ligado aos pais, a Igreja e estudos pode virar complemente
contrário e começar assumir o papel do seu novo herói rockista em pouco
tempo, devido ASSOCIAÇÃO e INFLUÊNCIA / somente dizendo que não existe
não significa a realidade. Pais, pastores, líderes acordam! ! !
5 - Pela associação e influência os pecados seguem os filhos para o terceiro e
quarta geração; Sou Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos até
a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem / Em Cristo, e
conhecimento de redenção, pelo Seu sangue esta cortada no raiz: Dt 5:9

ESPÍRITO E ALMA
"ASSOCIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA"
LIÇÃO DOZE (continuação)
II - A Transmissão Dos Espíritos Através Da Associação E Influência:

A) Espírito; definição  atitude prevalecente ou características de algo ou alguém
B) Voluntariamente mediante decisão ou involuntariamente devido associação. Pessoas
instintivamente procuram amigos, sócios comerciais, e até Igrejas com o mesmo
espírito e atitudes que os seus. As influências podem ser bons ou não
C) Cidades / paises inteiras podem ser influenciadas pelos espíritos dominantes:
1 - Brasil; lazer, festa, sensualidade sexual, lascívia, corrupção no governo
2 - O sertão; religiosidade católica, pobreza, resistência para mudanças
3 - Inglaterra / França; intelectualismo, moda, orgulho cultural, incredulidade
4 - EEUU; independência, individualismo; prosperidade
5 - Las Vegas; extravagância, loucura de jogo, diversão
6 - Hollywood; autopromoção, glamour, promiscuidade sexual
7 - San Francisco; homossexualismo, materialismo, liberalismo, intelectualismo
D) A única proteção é ser cheia do Espírito e a Palavra: Ef 5:18
E) Associações malignas podem atropelar em namoro fora da vontade de Deus, isto
inclui quem não tem o mesmo entendimento ou consagração das escrituras /
pentecostal ou não: 2 Cor 6:14-17
1 - A pessoa com a personalidade / espírito mais forte vai dominar no grupo, sala
de aula ou relacionamentos / atitudes bons ou ruins vão passar para os de mais
2 - Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda; cessarão as demandas
e a ignomínia: Pv 22:10
3 - Não te associes com o iracundo, nem Andes com o homem colérico, para que
não aprendas as suas veredas e, assim, enlaces a tua alma: Pv 22:24,25
F) Jesus, no outra mão, disse; vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens
para poder aprender os caminhos do Senhor: Mt 4:19; Hb 3:10

III - A Influência Da Multidão:
A) O homem não dominado pelo Espírito e a Palavra pode absorver qualquer espírito
com a qual esteja em associação ou comunhão:
1 - Os multidões que tinham recebido Jesus na entrada de Jerusalém, logo eram
os mesmos que condenaram-lo para a morte: Lc 19:38; 23:21,22
2 - Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica,
dizendo: Os deuses, em forma de homens, baixaram até nós . . .Sobrevieram,
porém, judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões e apedrejando a
Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morte: At 14:11,19
B) Um dos maiores medos de adolescentes é ter um aparecimento diferente do que suas
colegas. A psicologia subconsciente é não pode ser criticado por aquilo que todo o
mundo faz. / os Ganges exigem que todos tenham a mesma cada, roupa, tatuagens
C) A máfia e narco trafica exigem siglas de confiança, mas, na fim, todos morrem
do mesmo jeito:

ESPÍRITO E ALMA
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IV- O Espírito Do Mundo:
A) A alma do homem procura submeter para algo que vai dominar-la, ou seja, a alma
procura inspiração mediante influência, seja, do mundo ou do Espírito e a Palavra:
1 - Porque, qual dos homens sabe as cousas do homem, senão a seu próprio
espírito que nele está? Assim também as cousas de Deus ninguém as
conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito
do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus
nos foi dado gratuitamente: 1 Cor 2:11,12
2 - E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos
para punir toda desobediência, uma vez completa a submissão: 2 Cor 10:5,6
B) Sansão era o homem mais altamente ungido, neste sentido, na história do mundo,
porém, se deu as associações e influências do mundo mediante as mulheres:
1 - Desceu Sansão a Timna; vendo em Timna uma das filhas dos filisteus . . . pois
por esposa. . . toma-me esta, porque só desta me agrado: Jz 14:1-4
2 - Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e coabitou com ela: Jz 16:1
3 - Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o,
apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo
coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou
nazareno de Deus: Jz 16:16,17
C) Se colocando no caminho de tentação da direita a satanás. Há diferença entre cair
em tentação e entrar em tentação / Guarda seu coração: Mt 6:13; 26:41; Pv 4:23
D) Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao
outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às
riquezas: Mt 6:24
E) Pecado e desobediência leva para transferência de espíritos malignos, portanto,
não deis lugar ao diabo / satanás sabe exatamente como atacar e onde são as
áreas mais fracas do homem; bem aventurado é o homem que conhece sua própria
fraqueza : Ef 4:26; Ct 2:15; Ef 5:17,18

V - Transmissão E Herança Piedoso:
A) Uma forte herança piedosa e espiritual serve de suporte e proteção contra os ataques
de satanás; família cristã, gerações de ministros, união ministerial, entendimento e
pratica continua da Palavra: 2 Tm 1:5
B) Josué seguia e servia Moisés durante quarenta anos e recebeu o manto: Ex 24:13
C) Eliseu servia Elias por treze anos e receber a porção dobrada: 2 Rs 2:9,13,14
D) O manto, ou seja, a unção, pode ser transferida pela associação com um determinado
ministério ou ministro: 2 Rs 2:2
E) A unção não pode ser comprada nem manipulada: At 5:1-5; 8:18-23
F) Balaão associou com o galardão não o povo de Deus / Uma lição inspirada para
todos que dizem que pode servir o Senhor sem ter uma Igreja: 2 Pd 2:15; Ap 2:14

ESPÍRITO E ALMA
"LAÇOS DA ALMA"
LIÇÃO TREZE
I - Laços Que Prendem:
A) Um laço da alma é uma união ou relacionamento que prende devido à conexão
sentimental, emocional e / ou física que as partes tem em comum
B) Quanto mais fortes os laços da alma, mais semelhantes tornamos como eles. Quando
há amor a tendência é adaptar as características bons do outro, quando há
exploração, a tendência é para as características negativas do outro: 1 Cor 15:49
C) Davi e Jônatas eram unidos da alma, não homossexuais / no Senhor: 1 Sm 18:1
1 - Jônatas era disposta entregar os direitos do trono para Davi: 1 Sm 18:3,4
2 - Jônatas passou a servir Davi, e dar a sua vida por ele: 1 Sm 19:2; 20:4
D) Rute e Noemi tinham laços tanto que Rute estava pronto negar seu povo: Rt 1:16
E) Andando em aliança com Jesus deve criar tais laços; Vós sois meus amigos, se fazeis
o que eu vos mando: Jo 15:14
F) Há uma multiplicação de poder para quem anda fiel assim; Como poderia um só
perseguir mil, e dois fazerem fugir dez mil: Dt 32:30

II - O Homem Foi Feito, Por Deus, Para Uma Única Laço Da Alma:
A) Deus criou um homem para conhecer uma mulher, a consumação do matrimônio é
com o ato conjugal. Deus pretendeu que o sexo seja reservado para a união da
aliança. Ao contrário, fora de casamento, pessoas quem praticam o ato pensam que
tenham esta ligação da alma devido as fortes emoções liberadas: Pv 5:15-18
1 - O propósito da união é para tornar-se um: Gn 2:24
2 - Se une à prostituta forma um só corpo com ela: 1 Cor 6:16
3 - Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele / porque somos
membros do Seu corpo: 1 Cor 6:17; Ef 5:30
B) Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma
só carne / quando o homem não deixa o pai e a mãe, disto venha o famoso problema
da sogra. A mãe deseja continuar tendo o lugar que a esposa merece: Gn 2:24
C) Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão e Eva eram tão
ligados que, até depois a queda, eles tinha o mesmo nome, Adão: Gn 2:23; 5:2
D) Deus não criou divórcio, Jesus disse; Porquanto, o que Deus ajuntou não o separe o
homem . . . Por causa da dureza do vosso coração é que Moises vos permitiu repudiar
vossa mulher: Mt 19:8
E) A ligação da alma, através do ato sexual, é tão forte que pessoas se enganam
pensando que é amor quando, em fato, é um namoro entre almas / pisque analisais
dizem quem enfatuação dura até dois anos mas amor é para sempre: Gn 34:8
F) A alma da mulher sempre liga com o homem quem primeiro conhecia; o teu desejo
será para teu marido e ele te governará. Devido o instinto Deus deu para a mulher, ela
fica com o homem, muitas vezes até quando houve abuso físico e emocional: Gn 3:16
G) Quando houve mais do que um parceiro, a alma fica desfragmentada, incapacitada se
dar completamente para uma única pessoa / mais sobre isto em ponto No 3

ESPÍRITO E ALMA
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III - A Alma Desfragmentada:
A) Intenção original é para um homem conhecer uma mulher. Quando não houve
concordância com os desígnios de Deus, então, as bênçãos não fluem corretamente:
B) Múltiplos parceiros, prostituição e infidelidade levam a alma ser simultaneamente
ligada há várias pessoas, assim, incapacitando ser plenamente satisfeito com
qualquer uma única pessoa. Isto leva para um circulo vicioso de infidelidade em todo e
qualquer relacionamento quer tiver. Eis a razão estrelas de Hollywood mude seu
cônjuge regularmente. Jovens, que praticar de ficar, são pelas próprias palavras,
confusos e praticar comportamento estranha: Tg 1:8
C) Dentro ou fora de aliança, uma vez que duas pessoas praticam o ato conjugal, eles se
tornaram almas ligadas / tomar brasas no seu peito e se não esteja casados, paixão
leva para loucura / Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se
incendeiem?: Pv 6:32; 29:32
D) Por isto a Palavra ordena para fugir da impureza! Qualquer outro pecado que uma
pessoa cometer é fora do corpo; mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o
próprio corpo: 1 Cor 6:18
E) Psicólogos dizem que leva moças, em torno de, dois anos para recuperar de um
compromisso sério. Rapazes, dois meses. Às vezes para tentar esquecer começa logo
gostar outro, e o mesmo efeito do que falado acima acontece, mesmo em degrau
menor. Qual é o plano de Deus? Esperar a benção, não a procura: Dt 28:2
F) Precisam tempo de sair de um relacionamento para iniciar outra com sucesso. Precisa
a lavagem da consciência das obras mortas: Hb 9:14

IV - A Lavagem Da Consciência Das Obras Mortas:
A) Há esperança, salvação e libertação para todos que querem verdadeiramente ser livre
do jugo de qualquer vicio satanás tem colocado acima do homem / não existe
cadeado que Deus não tenha a chave! Jo 8:36; 1 Jo 4:4
B) Precisa aprender odiar aquilo que prende a alma seja; sexo, dinheiro, droga, bebida,
mentira ou qualquer coisa que seja como aquilo que Jesus veio para destruir: 1 Jo 3:8
C) Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz e atrai.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz o pecado; e o pecado, uma vez
consumado, gera a morte - separação de Deus: Tg 1:14,15
D) Multidões têm recebido Jesus e o Espírito Santo, mesmo assim, vivem escravizados
para vícios da alma porque continuam de gostar aquilo que serve: Mt 6:24
E) A lavagem da consciência pelo sangue de Cristo; muito mais o sangue de Cristo,
que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará
a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo: Hb 9:14
1 - Confessar seu pecado ao Pai / já o conhece, mas espera humildade: 1 Jo 1:9
2 - Quando a memória da tentação venha, clama o sangue sobre aquilo
3 - Abandona e afasta do mesmo com se fosse uma cobra coral: Sl 32:5; 1 Rs 8:35

