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

O NOME DE JESUS
“INTRODUÇÃO”
PROPÓSITO DO CURSO:
1 - Saber que tudo na redenção agora reside no Nome de Jesus
2 - Saber que o nome de Jesus faz hoje tudo o que Ele fez quando esteve na terra
3 - Saber que a Escritura declara que o nome de Jesus tem todo o poder
4 - Confiar no fato de que o nome de Jesus leva a oração para o trono da graça
5 - Aprender que no nome de Jesus há vitória completa para tudo na vida
6 - Saber que a Palavra ensina que o nome de Jesus pertence à Igreja
7 - Saber que o nome de Jesus foi dado para a Igreja como arma espiritual
8 - Confiar que o nome de Jesus é, de fato, o nome acima de todos os nomes
9 - Aprender como o nome Jesus foi concedido ao Filho de Deus
10 - Saber que a autoridade concedida ao nome de Jesus é eterna

OBJETIVOS DO CURSO
Ao final do Curso, o aluno deverá ser capaz de:
1 - Aprender a usar o nome de Jesus confiantemente no dia chamado hoje
2 - Ser confiante ao usar o nome de Jesus contra qualquer ataque do diabo
3 - Usar o nome de Jesus como garantia de que sua oração é ouvida pelo Pai
4 - Saber que o nome de Jesus está carregado com a unção do Espírito
5 - Aprender a usar o nome de Jesus dentro dos limites das Escrituras
6 - Saber que o nome de Jesus leva você tão perto do trono quanto à pessoa de Jesus
7 - Usar o nome de Jesus para se chegar próximo ao Pai em comunhão
8 - Ter o máximo de cuidado para honrar e exaltar o nome de Jesus
9 - Adquirir a consciência de não usar o nome de Jesus em vão
10 - Louvar a Deus por tudo o que temos em nome de Jesus

O NOME DE JESUS
“COMO JESUS OBTEVE O NOME DELE”
LIÇÃO UM
I - Jesus Na Eternidade Passada:
A) Jesus não começou a existir quando nasceu em figura humana: Jo 1:1; 8:56,58; 17:5
B) Jesus sempre foi Deus de eternidade e o arquiteto do universo: Pv 8:27-30; Cl 1:16
C) No conselho do universo, o Pai, o Filho e o Espírito determinaram o preço para haver
uma eterna companheira, chamada a noiva de Cristo: Hb 10:5-7
1 - No meio da glória celestial, o Verbo disse: Eis me aqui, envia-me a mim: Is 6:8
2 - Na eternidade passada, Elohim, Deus de aliança, determinou que o preço para o
homem estar em comunhão com Ele seria o sangue de Jesus: Ap 13:8; Ef 1:4
D) Jesus veio para provar a morte por todos os homens: Hb 2:9
E) Quando o eterno Verbo tornou-se carne, Ele foi chamado Jesus: Mt 1:21

II - Jesus Nasceu Para Morrer:
A) Jesus veio com o propósito exclusivo de morrer como pagamento pelo pecado: o
Cordeiro de Deus: Mt 20:28; Jo 1:29; Rm 3:23; Hb 2:9
B) A morte espiritual separou o homem de Deus:
1 - Morte espiritual significa separação de Deus: Ef 2:1
2 - Adão pecou, mas morreu espiritualmente e não fisicamente: Gn 2:17
3 - O homem foi afastado do caminho da vida: Gn 3:22-24
C) Jesus pagou o preço para o homem sair do poder das trevas: a chave da morte: Ap 1:18
D) Através da obra de Cristo, agora o homem pode mudar de reino: Cl 1:15-19

III - O Nome De Jesus Foi Concedido Por Três Razões:
A) O nome JESUS significa Jeová salva, concessão; dar como presente
1 - Tem origem no nome Josué: Lc 2:25-38
a - Moisés não levou o povo de Deus dentro da terra da promessa: Dt 31:2
b - Josué, Jeová salva, guiou-os para Canaã: Dt 34:9; Js 1:2-6
2 - Nenhum homem pode salvar, curar ou libertar você, somente o Senhor: At 4:12
3 - Concessão, dar como presente: O Pai deu Jesus o Seu nome
B) Primeiramente o nome de Jesus foi concedido PROFETICAMENTE: Mt 1:21
1 - O anjo Gabriel veio para José e declarou: lhe porás o nome de Jesus, porque
Ele salvará o seu povo dos pecados deles:
2 - O nome de Jesus prova Sua divindade, e que é o Cristo de Deus: Mt 16:18
C) Segundo, o nome de Jesus foi concedido por causa da SUA OBEDIÊNCIA: Fl 2:8-11
1 - Jesus esvaziou-se duas vezes:
a - Primeiramente, Jesus esvaziou-se da glória eterna como Deus:
Is 53:2,3
b - Segundo, esvaziou-se do ego, de realizar Sua vontade própria:
Mt 26:39

O NOME DE JESUS
“COMO JESUS OBTEVE SEU NOME”
LIÇÃO UM (continuação)
III - O Nome De Jesus Foi Concedido Por Três Razões:
2 - Pelo Sua OBEDIÊNCIA /Pelo que ao nome de Jesus: Fl 2:9
a - Por Sua obediência até a morte na cruz, Ele ganhou o nome: Fl 2:8
b - Jesus obteve o favor do Pai unicamente através da graça : Lc 2:52
c - Jesus sempre obedeceu ao Pai: Jo 4:34; 5:19; 6:38; 8:29, 49, 55; 14:10
D) Terceiro, o nome de Jesus foi concedido por HERANÇA, ou seja, através da morte,
sepultamento, ressurreição, e ascensão: Hb 1:4
1 - Herança;
a - Receber como seus, os bens de outro, obter
b - Receber características ou qualidades dos pais
c - O Nome tem o que a pessoa de Jesus tem; santidade, poder, autoridade
2 - Jesus venceu a morte na cruz pela ressurreição: Ef 1:21,22; Cl 2:14,15
3 - Jesus herdou o nome mais excelente: At 2:25-31; At 13:33; Fl 2:9-11
4 - A herança foi finalizada depois que Jesus sentou-se à destra do trono: Hb 1:13

IV - O Nome De Jesus Representa A Pessoa De Jesus:
A) Tudo o que a pessoa de Jesus fez, o Nome faz: Mc 16:17,18; At 3:6; 4:12; Tg 5:14
B) Quando Jesus ressuscitou, Ele recebeu toda a autoridade, e a deu à Igreja: Mt 28:18
C) Uma das chaves da Igreja é o nome de Jesus: Mt 16:18,19; 28:18,19; Mc 16:17,18
D) O nome de Jesus representa a vitória que Jesus obteve sobre o diabo na cruz: Cl 1:14
E) O nome de Jesus, usado em fé e ousadia, cria medo no adversário: Lc 10:19

Resumo:
Fé no nome de Jesus é liberada pelo uso do mesmo. Quanto mais ousado você for ao
pronuncia o nome de Jesus,

mais o Espírito de Deus vai honrá-lo. Então, regressaram os

setenta, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo
teu nome! Mas Ele lhes disse: Eu via satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí dei
autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada,
absolutamente, vos causará dano. NÃO OBSTANTE, ALEGRAI-VOS, NÃO PORQUE OS
ESPÍRITOS SE VOS SUBMETEM, E SIM PORQUE O VOSSO NOME ESTÁ ARROLADO NOS
CÉUS. Lc 10:17-20

O NOME DE JESUS
“AUTORIDADE NO NOME”
LIÇÃO DOIS
I - Jesus Recebeu Toda A Autoridade No Céu E Na Terra: Mt 28:18
A) Por causa da obediência total à vontade do Pai, na obra da redenção, Jesus ganhou
a autoridade que Adão perdeu: Fl 2:8-11; Hb 3:5,6; 5:6-10; 8:1-3
1 - A obra da redenção é Sua morte, sepultamento, ressurreição, e acessão para a
destra da majestade nas alturas: Gl 2:20; Rm 6:3-8; Ef 2:6
2 - Adão, em desobediência, perdeu a autoridade que Elohim o deu: Gn 1:26; Lc 4:6
B) Jesus pagou para a redenção das transgressões debaixo da primeira aliança: Hb 9:15; Is
53:4,5; Jo 3:16; Gl 3:13; Rm 3:26; Cl 2:14
C) Jesus, em obediência, recebeu de volta a autoridade para o homem: Mt 28:18
1 - Jesus cumpriu as exigências da lei: Mt 5:17; Rm 10:4; Jo 19:30; G; 3:10b
2 - Adão perdeu a glória, Jesus restaurou a glória: Rm 3:23; Cl 1:26-28
D) As chaves da morte espiritual foram ganhas do adversário: Ap 1:18; Cl 2:15; 2 Tm 1:10
E) Quem tem as chaves tem autoridade / é o direito dado à Igreja: Mt 16:18,19; Rm 8:2
1 - Subentendido que autoridade delegado foi dado à Igreja / procuração legal
2 - O nome de Jesus faze que o crente pode agir ou operar como Jesus através do
uso do Seu nome: At 3:6
F) Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto: Mt 28:18, 19

II - Através De Jesus, A Igreja Recebeu A Autoridade:
A) Jesus venceu o adversário pôr nós, a Igreja, e entregou aos que crêem: Mt 28:18
B) Todos os direitos, benefícios e privilégios foram dados à Igreja como procuração;
1 - Procuração, significado: O poder de um procurador, o ato lícito e legal perante
a lei, de um representar plenamente o outro; a autoridade delegada;
completamente identificado com o outro
2 - Autoridade delegada – “para transmitir poderes ou habilidades legais; Investir na
faculdade de executar; encarregar alguém do direito de julgar, resolver, ou
trabalhar como substituto”
C) O Nome, a Igreja e a Palavra tomam o lugar de Cristo: Rm 6:5; Cl 2:12; 1 Cor 3:21-23

III - Como A Igreja De Jesus Cristo Tem O Direito De Usar O Nome:
A) Toda a autoridade que Cristo recebeu no céu e na terra está investida no nome de
Jesus; Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem em meu nome; leia sem
a pontuação, sem a virgula, depois de crer: Mc 16:17
1 - Direito de usar o nome de Jesus em oração: Mt 18:18,19; Jo 16:23, 24
2 - Direito de usar o nome de Jesus na salvação: At 4:12
3 - Direito de usar o nome de Jesus na expulsão de demônios: Mc 16:17
4 - Direito de usar o nome de Jesus para curar enfermos: Mc 16:18; Tg 5:14
5 - Direito de usar o nome em louvor e adoração: Hb 13:15
B) A tradição ensina que estes sinais passaram com os apóstolos. Neste caso, o nome de
Jesus também passou com os apóstolos, porque os sinais acompanham o Nome.
C) Se o nome de Jesus não pertence à Igreja, ninguém pode ser salvo: At 4:12; Rm 10:9

O NOME DE JESUS
“AUTORIDADE NO NOME”
LIÇÃO DOIS (continuação)
IV - Jesus Tem A Posição Mais Exaltada No Universo: Hb 1:3
A) Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da Majestade:
B) Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos céus: Ef 1:20
C) Digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto; Ap 5:8-14
D) Toda a autoridade, poder, dignidade, majestade e glória habitam neste nome: Ap 5:13b
E) Jesus ressuscitou, e está à destra do Pai, o nome representa a pessoa na terra:
F) Não use o nome de Jesus em vão, quer dizer; sem poder: Mc 9:38,39
1 - Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por
inocente, justo, o que tomar o seu nome em vão: Ex 20:7
2 - Se o poder no nome de Jesus será liberado, aprenda a reverenciá-lo c/ sua boca
3 - Não fale com leviandade o nome do Senhor como se fosse uma exclamação:
Oh, meu _______. Oh, _____ Cristo!
G) O nome de Jesus tem a garantia da divindade; se Ele nasceu da virgem, então Ele é
também Senhor, se Ele é Senhor, é Deus: Is 7:14; Mt 1:20, 23; 8:27; At 2:36

V - A Igreja Vai Andar Nesta Autoridade:
A) Jesus vai voltar para uma Igreja, ataviada, noiva adornada para o Seu esposo: Ap 21:2
B) A Igreja vai andar no poder de Cristo, Igreja gloriosa, antes da vinda de Cristo: Ef 5:27
C) O corpo de Cristo vai conhecer e manifestar o poder no nome antes do fim: Mt 24:14
D) A Igreja do Senhor vai demonstrar uma ousada fé no nome de Jesus: At 3:6; Ag 2:9
E) O trono de Deus dá todo o apoio através do nome: Jo 15:16
F) Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei: Jo 14:14
1 - Literalmente, isto quer dizer: Se não existir, Eu vou criar !
2 - Tudo o que pedirmos em linha com as promessas da Palavra de Deus: Jo 15:7
G) O centurião compreendeu esta autoridade que Jesus tinha, e que a Igreja tem: Mt 8:5-10

Resumo: O nome de Jesus abre a porta dos recursos infinitos do Deus vivo para quem crê. Não
é uma questão da autoridade apostólica ter passado depois do primeiro século, mas é uma
questão de a Igreja ter abandonando a fé apostólica. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de
Tiago, escreveu: “Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da
nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortandovos a batalhardes, diligentemente, pela fé que UMA VEZ POR TODAS foi entregue aos
santos.” Pedro, porém, disse: “Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou:
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda!” Desde os dias de João Batista até agora, o reino
dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jd 3; At 3:6; Mt 11:12

O NOME DE JESUS
“O NOME LIGADO A TUDO”
LIÇÃO TRÊS
I - O Nome Em Relação À Salvação:
A) Jesus é o nome que Deus honra hoje! Fl 2:9; Rm 10:9; At 4:12; 1 Co 6:11
1 - Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome
2 - Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e creres serás salvo
3 - Abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo que sejamos salvos
4 - Mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo
B) O nome de Jesus significa; Jeová salva: Mt 1:21, 22
C) O sangue de Jesus era o preço do resgate: Rm 3:25
D) O diabo entende o poder no nome de Jesus, p/ que toda boca se cale: At 4:1,2, 6-13
E) Os discípulos em Atos pediram ousadia para anunciar o nome de Jesus: At 4:30

II - O Nome Em Relação Ao Batismo:
A) Não existem formulários para um batismo correto; alguns insistem que tem que ser
batizado em nome de Jesus apenas e por um apóstolo deles p/ o batismo ter validade:
1 - Batismo representa imersão no corpo de Cristo: 1 Cor 12:13; Ef 4:5; Gl 3:27, 28
2 - Morto para o pecado e ressuscitado para andar em nova vida: Rm 6:4
B) A divina trindade existe no Senhor Jesus Cristo;
1 - Senhor, traduzido como Jeová 4.300 vezes no VT; geralmente refere-se ao Pai
2 - Jesus, obviamente, refere-se ao Filho
3 - Cristo, refere-se ao Espírito que ungiu e capacitou o Filho
C) Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho, e do Espírito Santo: Mt 28:19
D) Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo: At 2:28
E) Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus: At 19:5
F) A plenitude do Espírito também pertence a você através da obra de Cristo:
1 - A doutrina de Cristo fala de batismos, no plural: Hb 6:2
2 - Cristo nos resgatou da maldição da lei, a fim de que recebêssemos, pela fé, o
Espírito prometido: Gl 3:13, 14
3 - Exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito
Santo, derramou isto que vedes e ouvis: At 2:33
4 - Em Meu nome / falarão em novas línguas: Mc 16:17

III - Fazer Tudo Em Nome De Jesus: Pregar - Orar - Louvar - Contribuir: Cl 3:17
A) Tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor
B) Tudo que não pode ser feito em nome de Jesus representa iniquidade: 2 Tm 2:19
C) Dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo: Ef 5:20
D) O sacrifício de louvor é recebido através do nome de Jesus: Hb 13:15

O NOME DE JESUS
“TORRE FORTE É O NOME DO SENHOR”
LIÇÃO QUATRO
I - O Nome De Jesus Traz A Presença De Deus:
A) Fé no nome de Jesus é fé na pessoa de Jesus; o nome e a pessoa são a iguais
B) É essencial confessar Jesus como Senhor perante os homens: Mt 10:32,33; Rm 10:9
C) Todos os que invocam o nome do Senhor serão salvos: Rm 10:13
D) Invocar o nome do Senhor quer dizer que crê na salvação que Jesus comprou: Rm 10:9
E) Ao confiar no nome de Jesus, você entra na torre forte de salvação: Pv 18:10

II - O Nome De Jesus Traz A Proteção De Deus:
A) Nos tempos antigos, a torre forte era a parte mais interior da fortaleza e que oferecia a
última oportunidade para escapar dos inimigos invasores: Jz 9:51
1 - O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio; o meu escudo, a força da
minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio; Invoco O Senhor e serei
salvo dos meus inimigos: 2 Sm 22:3,4; Sl 18:2
2 - Pois Tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo: Sl 61:3
B) O nome de Jesus dá proteção contra os poderes das trevas: Lc 10:19
C) Invocar o nome do Senhor em tempo de perigo, destruição, ou ataques cria o baluarte
de proteção, ou esconderijo do Altíssimo:
1 - O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente
diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois
Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa: Sl 91:1,2
2 - O baluarte e torre forte - confiança - do Senhor é invocar o nome do Senhor:
D) Quando os inimigos vêm, o nome do Senhor virá como torrente impetuosa, impelido pelo
Espírito do Senhor contra eles; o nome do Senhor criará esta presença: Is 59:19
E) Davi entendeu que a aliança deu-lhe direito de usar o nome do Senhor em batalha
contra os seus inimigos: 1 Sm 17:45

III - O Nome De Jesus Traz O Poder Do Espírito:
A) O nome de Jesus é ungido com o poder de Cristo: Lc 4:18, 19; 1 Cor 1:24
B) O Espírito Santo veio sobre o nome de Jesus para honrá-lo sempre:
1 - Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do
nome do teu santo Servo Jesus: At 4:30
2 - Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões
atendiam, unânimes ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. At 8:5-7
Resumo: Aprender a correr logo para a sua torre forte, que é o nome de JESUS! O conhecido
Batista, Charles I. Scofield cita nas suas notações que as palavras hebraica e grega para
salvação dão a idéia de libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Tudo isto é sua
torre forte.

O NOME DE JESUS
“ACESSO AO TRONO DA GRAÇA”
LIÇÃO CINCO
I - Deus É Perfeito, Santo, Justo E Eterno:
A) Deus responde à oração numa base totalmente legal, ou seja, que corresponde em
perfeita harmonia a Sua perfeição, santidade e justiça: Is 43:26; Mt 6:9
1 - O Pai não responde oração por causa de necessidade, mas pela fé: Hb 11:6
2 - Quando pedimos conforme a aliança, a Palavra de Deus: 1 Jo 5:14, 15
3 - Oração é como tribunal; tem juiz, advogado, e acusado: Lc 18:1-8; 1 Jo 2:1
B) Lembre-se, Deus é eterno, Ele não muda. A santidade exigida debaixo da lei para ter
comunhão com Ele continua de pé, só que agora foi satisfeita em Cristo: Rm 10:4
C) Deus não pode violar a Sua própria santidade; Tudo o que Deus faz, Ele o faz porque a
glória dele o exige. Por isso, o caminho a Deus é Cristo, e será eternamente: Hb 10:19;
Jo 14:6

II - O Nome De Jesus Dá A Você O Mesmo Acesso Que Jesus Tem:
A) Lembre-se, Deus não responde oração porque você precisa de algo, mas por causa do
Filho e da posição que Jesus ganhou à destra da majestade: a resposta é sempre
sim: 1 Cor 1:19, 20
B) A oração, em linha com a Palavra de Deus, vai ao Pai em nome de Jesus, torna-se
como se fosse o Filho mesmo pedindo ao Pai; Ele não vai sonegar: Jo 15:7; Sl 84:11
1 - A Palavra tem que habitar em você para pedir conforme a aliança: Cl 3:16
a - Pedir conforme a Palavra, a Palavra é a vontade de Deus: 1 Jo 5:14
b - Pedir em fé, expectativa, e ousadia: Tg 1:6,7
c - Quando pedir, crer que recebe na hora em que pedir: Mc 11:24; Jo 20:25
2 - Jesus é nosso mediador, sumo sacerdote: 1 Tm 2:5; Hb 9:15
a - Porque Jesus é Deus e Jesus é homem, Ele se qualifica: Hb 4:15; 5:8
b - Jesus nos representa junto ao Pai em eterna aliança: Hb 8:1; 10:5-12
C) Quando você ora ao Pai em nome de Jesus, o Pai ouve como se fosse o Filho: Jo 1:12
D) Assim os limites da oração são os limites do poder de Deus: Mt 7:7; Mc 16:17, 18

III - O Que Jesus Falou Sobre Oração:
A) Reunindo-nos em seu nome traz a presença do próprio Cristo: Mt 18:19
B) Oração é dirigida ao Pai, em nome do Filho: Jo 16:23
C) Ter necessidade não é suficiente, temos que pedir / Deus é glorificado quando pedimos
segunda a Sua aliança: Mt 7:7; Jo 16:24
D) Quando pedir, é essencial que peça ao Pai conforme a Palavra: Jo 15:7
E) Quando pede em oração, é o tempo que você recebe pela fé: Mc 11:24
F) O Pai atende a você como ao Filho, quando feito em fé: Jo 15:16
G) Ordenando em autoridade como um rei ao Rei / grego alteio: Jo 14:13, 14; At 3:6;
9:34; 14:10

Resumo: A oração ao Pai em nome de Jesus é uma das formas mais concisa de resumir nossa
comunhão com o Pai e confiança na obra que Jesus realizou por nós. Se crermos, Deus o fará.

O NOME DE JESUS
“CURA E LIBERTAÇÃO NO NOME”
LIÇÃO SEIS
I - O Poder Está No Nome:
A) Jesus venceu o adversário na cruz do Calvário por todo homem: Gl 3:13; Cl 2:14
B) Redenção completa, espírito, alma e corpo pertencem aos que crêem: Rm 3:22, 26
C) Salvação - SOZO; libertação, segurança, preservação, cura, perfeição, prosperidade
D) A unção veio sobre Jesus devido Sua fé e obediência: Lc 3:22; 4:1,14,18,19
E) Jesus continuou em fé e obediência até a morte; a unção continua no nome: Fl
2:8,9; Jo 19:30; Hb 5:9,10; 7:17
F) O Pai estabeleceu poder e autoridade no Filho, Jesus: At 2:22; 10:38
G) Começar praticando fé e ousadia usando o nome de Jesus: Lc 10:17-19

II - O Nome Pertence À Igreja - O Corpo De Cristo:
A) Mas o que tenho, isso te dou: em nome de JESUS Cristo, anda! At 3:6
B) A Igreja primitiva sabia que o nome de Jesus pertencia-lhes: 1 Cor 3:21-23
C) Devido à religião; tradição e preceitos de homens houve falta de conhecimento; a
Igreja tem andado em ignorância do poder que habita no nome: 1 Cor 1:24
1 - O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento: Os 4:6
2 - Portanto, o meu povo será levado cativo, pôr falta de entendimento: Is 5:13
3 - Se vós permanecerdes na minha Palavra, sois verdadeiramente meus discípulos;
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará: Jo 8:31, 32
4 - Paulo disse; há herança entre os que são santificados pela fé: At 26:18
D) O nome não pertence ao mundo para usá-lo em combate: At 19:13-20
E) As chaves do reino pertencem aos filhos do reino de Deus: Mt 16:19

III - O Nome Permite Que A Igreja Demonstre Cristo:
A) Cristo, o Ungido e a Seu poder; erguendo o peso, destruindo o jugo, o poder de Deus
B) O nome de Jesus é carregado com a unção; quando o usamos é como se fosse Jesus
mesmo fazendo a obra; o corpo de Cristo expressando o cabeça: 1 Co 12:12
C) A ordem foi dada para a Igreja ir, pregar o evangelho e demonstrar: Mt 10:1,8 vê Lc
10:1,9, 17-19
D) Pregue a Palavra e procure que o Senhor confirme a Palavra em nome de Jesus: 2
Tm 4:2; Mc 16:17-20; At 4:30
E) Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem em meu nome: Mc 16:17
F) O evangelho de Cristo é pregar a Palavra com demonstração: Rm 15:19; 1 Ts 1:5

Resumo: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara. Curai os enfermos, anunciai o reino: Lc 10:2,9

O NOME DE JESUS
“JESUS É JEOVÁ”
LIÇÃO SETE
I - Jesus Declarou Que Ele É O Grande EU SOU:
A) Jesus é o grande Eu Sou, Jeová Salva, Deus conosco: Mt 1:21-23
B) Jesus não parou de ser Deus, apesar de ter vivido como homem: Fl 2:5-8; 2 Co 8:9
C) Isso é chamado de o mistério da piedade: 1 Tm 3:16
1 - Manifestado na carne
2 - Justificado em espírito
3 - Pregado entre os gentios
4 - Crido no mundo
5 - Recebido na glória
D) No V.T. Jeová é traduzido como Senhor no português por 4.300 vezes
E) Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu Sou o que Sou. Disse
mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu Sou me enviou a vós outros: Ex 3:14
1 - O Deus que preenche a eternidade consigo mesmo: Ap 1:8; 21:6; 22:13
2 - O Deus que não depende de qualquer coisa fora dele mesmo para existir:
F) Na Septuaginta, a tradução no grego da escritura hebraica para o nome de Jeová foi Eu
Sou, escolhida pelos estudiosos. Os fariseus sabiam a mesma se referia à Jesus.
G) No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus: Jo 1:1
1 - Dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus: Jo 5:18
2 - Sobre João Batista: Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: Eu não
sou o Cristo: Jo 1:19,20
3 - Que há de vir o Messias, chamado Cristo; quando ele vier, nos anunciará todas as
coisas. Disse-lhe Jesus: Eu O Sou, eu que falo contigo: Jo 4:25
4 - Eu Sou o pão da vida: Jo 6:47
5 - Antes que Abraão existisse, Eu Sou: Jo 8:58
6 - Eu Sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas: Jo 8:12
7 - Eu Sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas: Jo 10:11
8 - Eu Sou a ressurreição e a vida: Jo 11:25
9 - Vós me chamais Senhor e dizeis bem; porque Eu O Sou: Jo 13:13
10 - Já vos digo, antes que aconteça, para que creiais que Eu Sou: Jo 13:19
H) Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou Eu, recuaram e caíram por terra: Jo 18:6

II - No Nome De Jesus Residem Todos Os Benefícios De Cristo:
A) Bendize o Senhor e não te esqueças de nem um só de seus benefícios: Sl 103:2
B) Bendito o Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual: Ef 1:3
C) Sonegar; segurar ou esconder ilicitamente; defraudar, roubar ou negar: Sl 84:11
1 - O Pai nunca vai sonegar os benefícios do nome de Jesus
2 - O Espírito Santo guarda atentamente oportunidades para confirmar o nome de Jesus
D) Porque aprouve a Deus que nele residisse corporalmente toda a plenitude: Cl 1:19
E) Buscai as cousas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus: Cl 3:1-3
F) Em Cristo; no Espírito, reside tudo o que Jesus conquistou por nós: Ef 1:3

O NOME DE JESUS
“JESUS É JEOVÁ”
LIÇÃO SETE (continuação)
III - Os Benefícios Da Aliança São Os Benefícios Em Cristo:
A) O nome de Jesus significa Jeová Salva; o que Jeová deu reside no nome de Jesus:
1 - Jeová Shalom - O Senhor é a nossa paz - revelando-nos o privilégio redentivo de
ter a Sua paz. A respeito disso. Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Esta bênção faz parte da expiação de Cristo, porque o castigo que nos trouxe a
paz estava sobre Ele, quando Ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado
na cruz: Jz 6:24; Is 53:5; Cl 1:20
2 - Jeová Shamma - O Senhor está aqui / presente; - revelando-nos o privilégio
redentivo de desfrutarmos da presença daquele que diz: E eu estarei sempre com
vocês. A demonstração de que esta bênção é provida pela expiação de Cristo
reside no fato de que fomos aproximados mediante o sangue de Cristo: Ez 48:35;
Mt 28:20; Ef 2:13
3 - Jeová Ra-ah - O Senhor é o meu pastor - Ele tornou-se nosso Pastor ao dar a
sua vida pelas ovelhas. Portanto, este é um privilégio redentivo, adquirido pela
expiação de Cristo: Sl 23:1; Jo 10:11
4 - Jeová Jireh - O Senhor proverá - Cristo foi a oferta provida para nossa completa
redenção: Gn 22:14
5 - Jeová Tsidikenu - O Senhor nossa justiça – Jesus tornou a nossa justiça por
carregar os nossos pecados até a cruz; portanto, o nosso privilégio redentivo de
receber a dádiva da justiça é uma bênção procedente do Seu sangue derramado:
Jr 23:6; Rm 5:17
6 - Jeová Nissi - O Senhor nossa bandeira/ vitória - Jesus triunfou sobre principados
e potestades, provendo-nos, através da sua expiação. Mas graças a Deus, que
nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus: Ex 17:15; 1 Cor 15:57; Cl 2:15
7 - Jeová Rafá - Eu Sou O Senhor que te sara: Ex. 15:26; 23:25
B) Pensai nas coisas lá do alto, porque a vossa vida esta oculta com Cristo: Cl 3:2, 3
C) Tudo que o Deus Pai prometeu reside ricamente no nome de Jesus: Rm 15:8

IV - Quando Pedir A Deus, Peça Conforme As Promessas:
A) Pedir conforme a vontade de Deus é sinônimo da Palavra: 1 Jo 5:14
B) A Palavra de Deus precisa dominar aquele que pede: Jo 15:7; Cl 3:16
C) Deus deu a aliança para conhecermos as condições de pedir em fé: Is 43:26
D) Entenda bem, Deus responde a oração baseada na aliança, não por necessidade:
E) Peça em nome de Jesus é será teu: Jo 16:23

Resumo: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos
confiaste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me
enviaste. Jo 17:6 Jesus manifestou a salvação do Pai, através da Sua vida Ele demonstrou que é
Jeová. Agora quem crê em Jesus será salvo. A salvação que Jesus comprou já proporciona tudo
que Deus tem para a humanidade: espírito, alma e corpo.

O NOME DE JESUS
“ELE SERÁ CHAMADO PELO NOME EMANUEL”
LIÇÃO OITO
I - Emanuel - Deus Conosco:
A) Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará a luz
um filho e lhe chamará Emanuel; Deus conosco: Is 7:14
B) Jesus foi concebido no ventre de Maria pela a Palavra de Deus que o anjo Gabriel
trouxe; a semente de Deus é a Palavra de Deus: Lc 1:19, 31, 37; 8:11
1 - Apartir da Sua concepção imaculado, Jesus tornou ser a Palavra incarnado
2 - Paulo falou pelo Espírito Santo que isto era o mistério de piedade: 1 Tm 3:16
C) O cumprimento da profecia de Isaías era o próprio nascimento de Jesus: Mt 1:22,23
D) Como, então, é que Deus está conosco na pessoa de Jesus / a Palavra e Espírito
1 - Jesus é a Palavra em pessoa humano: Jo 1:1; Ap 19:13b
2 - Jesus é a expressão exato do Pai: Hb 1:3; Jo 14:7,10
3 - No mesmo sentido que Jesus era um com o Pai, Ele é um com quem crê nEle, ou
seja mediante a Sua Palavra: 1 Jo 5:7; Jo 14:10; 17:23
E) Recebendo a revelação do Espírito a respeito a Palavra, o homem está recebendo o
testemunho do Espírito a respeito da pessoa de Jesus: Jo 14:26; 15:26

II - A Palavra Permanecendo Em Vós:
A) Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós: Jo 15:7
B) Habite, ricamente, em vós a Palavra de Cristo; a Palavra revelada: Cl 3:16; Pv 4:23
C) Quando a Palavra de Deus é revelada em nosso espírito, Jesus está conosco
mediante o Seu Espírito: Ef 3:16,17
D) Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que
desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai: 1 Jo 2:24
E) O Espírito revelando a Palavra para nós é sinônimo com Emanuel conosco: Mt 28:20

III - Comendo A Sua Carne:
A) Comer da sua carne é uma alegoria que significa alimentar-se da Palavra: Jo 6:51,52
B) Religião procura fisicamente comer a carne de Jesus: Mc 7:9
1 - A tradição faz o que a Palavra de Deus ordena, porém, sem revelação: 2 Tm 3:5
2 - Para obedecer a letra opera morte porque não está recebendo a vida: Jo 6:63
3 - A V.A. operou a morte porque era a figura do verdadeiro mas sem substancia e
incapaz de ser sujeito a lei de Deus, ou seja, fé: 2 Cor 3:6; Rm 8:5-8
4 - Para obedecer Deus sem entendimento nunca permite você ser plenamente
abençoado como o Pai pretende você ser: Ef 1:3
C) Celebrando a ceia do Senhor, o pão representa a Sua carne, de novo, a Palavra de
Deus. Toda provisão já está proporcionado dentro a Sua Palavra; salvação: 1 Cor 11:24
1 - Comer; ingerir e passar digestão; assim a Palavra de Deus é assimilado em nós
2 - Ora, se sabeis estas coisas, bem aventurados sois se as praticardes: Jo 13:17
D) A todos os que ouvem a Palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e
arrebata ao que foi semeado no coração: Mt 13:19

O NOME DE JESUS
“O NOME NA LIBERTAÇÃO”
LIÇÃO NOVE
I - Libertação:
A) Significado; o ato de liberar, salvar, desamarrar, desembaraçar, absolver, desengatar
B) O Filho do homem veio para dar Sua vida em resgate por muitos: Mt 20:28
C) Para isto manifestou-se o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo: 1 Jo 3:8b
D) Jesus veio para restaurar tudo o que Adão perdeu: espírito, alma e corpo: Ef 3:11
E) O preço completo foi pago mediante o sacrifício de Cristo: o sangue: Rm 3:26; 8:1
F) Sozo, no grego, conforme o estudioso batista, C.I. Scofield, significa: salvação,
libertação, segurança, preservação, cura, perfeição e prosperidade

II - Jesus Tinha O Poder Para Liberar Os Cativos:
A) Rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste; e quantos a
tocavam saíam curados: Mc 6:56
1 - A orla da veste era um símbolo de justiça pela obediência: Mt 23:5; Nm 15:38,39
2 - Os fariseus engrandeceram a justiça própria perante os homens: Mt 23:3-7
3 - Tocar na orla da Sua veste era equivalente a tocar no Senhor
B) Jesus tinha poder com o Pai por causa da Sua obediência perfeita e completa:
1 - Veio ao mundo: Is 6:8; 1 Tm 3:16
2 - A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou: Jo 4:34
3 - O Filho nada pode fazer de si mesmo: Jo 5:19
4 - Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a
vontade daquele que me enviou: Jo 6:38
5 - O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou: Jo 7:16
6 - E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço
sempre o que lhe agrada: Jo 8:29
7 - Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai : Jo 8:38a
8 - Eu, porém, o conheço e guardo a Sua Palavra: Jo 8:55
9 - As Palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo; mas o Pai, que
permanece em mim, faz as suas obras: Jo 14:10
10 - Se alguém me ama, guardará a minha Palavra; e meu Pai o amará, e
viremos para ele e faremos nele morada: Jo 14:22-23
C) Jesus cumpriu a lei e desfez, anulou a Velha Aliança: Mt 5:17,18; Rm 10:4; Hb 5:8; 8:13
D) Devido a Sua obediência Jesus foi exaltado: Fl 2:8,9

III - Quem Crê Em Jesus Tem A Habilidade Dele:
A) Quando você crê em Jesus, instantaneamente recebe a justiça dEle: 2 Co 5:21
B) Quando crê em Jesus, torna-se herdeiro das promessas: Gl 3:16, 29
C) O homem ou mulher que crêem em Jesus ganha a posição dEle no trono: Ef 2:6
D) A obra de Cristo, feita por nós, dá-nos o direito legal de substituí-lo: Mc 16:17

O NOME DE JESUS
“O NOME NA LIBERTAÇÃO”
LIÇÃO NOVE (continuação)
III - Quem Crê Em Jesus Tem A Habilidade Dele:
E) As obras que Jesus operou na terra, agora o corpo de Cristo opera: 1 Co 12:12
F) Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço
e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai: Jo 14:12

IV - O Nome De Jesus Representa Tudo O Que Ele Conquistou Para Nós:
A) Toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais: Ef 1:3
B) A autoridade que Jesus exerceu na terra foi delegada à Igreja: Mt 28:18
C) Os discípulos em Atos entenderam que tinham o direito de usar o Nome: At 3:6; 4:12
D) A Igreja, o corpo de Cristo, age no lugar do Cristo ressurrecto: Mc 16:17
E) Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome! Lc 10:17

V - Exercendo Fé No Nome:
A) Após o dia de Pentecostes, Atos revela a autoridade através do nome: At 3:6
1 - Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda!
2 - Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura! At 9:34
3 - Paulo disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés! At 14:10
B) Não houve cura porque Paulo e Pedro eram apóstolos, mas porque creram no nome de
Jesus; Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este
homem que agora vedes e reconheceis: At 3:16
C) Usar o nome com ousadia contra as forças das trevas é ter fé no nome: Mc 16:17
D) Libertação de destruição em nome de Jesus; todos que invocam o nome: Rm 10:13

VI - Orar No Nome Versos Ordenar No Nome:
A) Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei: Jo 14:14; Mt 7:7
1 - Grego: alteo; pedir, desejar ou requerer / o comando da fé: At 3:6
2 - Jesus nunca usou este verbo ao pedir do Pai
3 - O uso do nome para ordenar é para liberar homem de opressão satânica
4 - Usar o nome de Jesus para libertar ou curar é exatamente como se fosse Jesus
fazendo a libertação, você tomando o lugar do Cristo ressurreto: At 3:6
B) O nome não funciona para descrentes ou aqueles que vivem no pecado: At 19:13-16
C) Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes
alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu nome = suplicar: Jo 16:23
1 - Suplicar ao Pai: Ef 1:16-23; 3:14-20; 1 Jo 5:14
2 - Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus: Tg 1:5
3 - Ora, se sabeis estas coisas, bem aventurados sois se as praticardes: Jo 13:17
D) Nunca ordenar Deus em oração, mas lembrar Ele da Sua aliança: Is 41:21; 43:26
E) A todos os que ouvem a Palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e
arrebata ao que foi semeado no coração: Mt 13:19

O NOME DE JESUS
“FÉ E O NOME DE JESUS”
LIÇÃO DEZ
I - O Nome De Jesus É Uma Das Chaves Do Reino:
A) Chaves representam autoridade, se usar a chave, use também a autoridade: Mt 16:19
B) As chaves do reino são; o nome, o sangue, louvor eficaz e a Palavra:
C) Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador é filho: Rm 8:17; Gl 4:7
D) É natural para um filho exercer fé instintivamente nos pais: Mt 18:3
E) No plano de Deus em Cristo Jesus você foi feito: 1 Cor 1:30
F) Existe uma fé humana liberada quando você resolve crer pessoalmente: Hb 4:1,2

II - Você Foi Feito Idôneo Para Usar O Nome De Jesus:
A) Dar graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança: Cl 1:12
B) Idôneo significa; capaz; hábil; imaculado; incorruptível
C) Mediante o novo nascimento, Deus fez você idôneo em Cristo Jesus: Fl 4:13
D) Agora você é cooperador e co-obreiro com Cristo: 1 Co 3:9; 2 Co 6:1; Jo 14:12
E) Fé cria no homem o que Cristo é: luz, justiça, amor: Jo 12:36; 2 Co 5:21; 1 Jo 3:1,2

III - Consciente Do Poder Do Nome:
A) Se alguém tem um revólver ou arma, tem confiança nisso: Zc 4:6
B) O cristão é consciente do poder da salvação que habita no nome de Jesus:
1 - O poder não está em você, no pregador, evangelista ou apóstolo: At 3:16
2 - Quando crê no nome você é consciente da sua fraqueza, mas altamente:
a - Confiante na habilidade do nome: Ef 1:20,21
b - Confiante na disponibilidade de que o nome funciona p/ você: Rm 8:31; 5:8
c - Confiante em que Deus quer usar você mesmo: Jo 14:12; Mc 1;6:17
C) O nome de Jesus faz hoje tudo o que o homem Jesus fez: Hb 13:8

IV - Poder Apostólico Para Cada Leigo:
A) O poder de Deus está na Palavra de Deus, e a Palavra é sua: Rm 1:16; Jo 17:8,14
B) O poder de Deus está no Espírito, em Cristo: At 1:8; 1 Cor 1:24
C) O poder de Deus está no nome de Jesus: Mc 16:17-20; Mt 28:18-20; At 3:6; Tg 5:14
D) O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam: Mt 11:12
1 - Pede, busca, e bate: Mt 7:7,8
2 - Levantar e andar: Hb 12:12, 13
3 - Tudo é possível ao que crê: Mc 9:23
E) Batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue: Jd 3b
F) Advertindo, ensinando, apresentando todo homem perfeito em Cristo: Cl 1:28
G) O nome de Jesus é para você, comece exercendo o nome de Jesus contra o mal!

O NOME DE JESUS
“O NOME É O CENTRO DA IGREJA”
LIÇÃO ONZE
I - O Nome Para Ser Salvo:
A) Porque o nome de Jesus representa redenção, não pode ser salvo sem Ele: At 4:12
B) Para entrar no reino de Deus é essencial confessar JESUS COMO SENHOR: Rm 10:9
C) Crer no nome de Jesus é um mandamento: 1 Jo 3:23

II - O Nome De Jesus No Batismo:
A) Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do
Filho, e do Espírito Santo: Mt 28:19
B) Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo: At 2:38
C) Crucificado, morto, sepultado, e ressuscitado com Ele: Rm 6:3-8; Lc 3:21,22

III - O Nome De Jesus Para Reunir A Igreja:
A) Cada vez que a Igreja se reúne, é para ser feito em Seu nome: Porque, onde estiverem
dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles: Mt 18:20
B) Uma das razões para louvar o Senhor, é pelo que Ele tem feito: Hb 10:25; 13:15
C) Tomar a ceia do Senhor é um memorial para o nome de Jesus: 1 Cor 11:26
D) Trabalhos e obras feitas na Igreja ou fora da Igreja para ser feitos no nome: Cl 3:17

IV - Evangelismo Milagroso Feito No Nome De Jesus:
A) O Cristianismo é um milagre do inicio até o fim
1 - Nascimento de Jesus: Mt 1:21
2 - Batismo de Jesus: Lc 3:22
3 - A vida de Jesus foi milagrosa: At 2:22
4 - A morte de Jesus foi milagrosa: Mt 27:45-54
5 - A ressurreição de Jesus foi milagre absoluto: Jo 20:3-16; 1 Cor 15:6
B) A Igreja deve pregar a mensagem do arrependimento para remissão de pecados a todas
as nações em Seu nome: Lc 24:47
C) O Evangelho é para ser confirmado mediante sinais e prodígios: Mc 16:17-20
D) Sem o homem, os milagres não acontecem; Deus usa sempre o homem: Jo 20:21
E) Somente crê: Mt 21:21; Mc 5:36; Lc 7:7; Jo 14:12
F) Filipe representa um irmão fiel na Igreja, e houve avivamento: At 8:5-8
G) Lança sua rede, sendo pequena ou grande: Jo 21:6; Mt 4:19
1 - Use oportunidades pessoais para evangelizar e orar por doentes: Mc 1:30
2 - Faça amizades no trabalho e na escola para evangelizar: At 1:8
3 - É como usar um músculo: quanto mais usar o nome, mais a fé cresce: Rm 1:17
G) Diga comigo; “quando eu falo o nome de Jesus demônios tremem, doentes são
curados e oprimidos são libertos”

O NOME DE JESUS
"VENDO JESUS NA PALAVRA"
QUEM É O SENHOR DE GÊNESIS A APOCALIPSE
LIÇÃO DOZE
Gênesis: Criador
Êxodo: Redentor
Levitico: O Sumo Sacerdote
Números: A Rocha onde fluiu rios de água viva
Deuteronômio: O profeta semelhante a Moisés
Josué: O Capitão da nossa salvação
Juizes: A Cidade de Refugio
Rute: O Resgatador mais próximo
1 e 2 Samuel: O profeta poderoso
1 e 2 Reis: O rei piedoso
1 e 2 Crônicas: Quem edificou o templo
Esdras: O escriba de Deus
Neemias: Quem reedifica as paredes das vidas caídas
Ester: Aquele que estabelece os tempos de oportunidade
Jó: Aquele que muda a sua sorte
Salmos: O Bom Pastor, minha Rocha, cidadela, meu libertador, meu Deus, meu escudo, a força
da minha vida, minha salvação, meu baluarte
Provérbios: Prudência, Juízo, Sabedoria, Conhecimento e Discrição
Eclesiastes: O Pregador
Cantares: O Amor da minha alma
Isaías: Aquele que tomou sobre si nossas doenças e dores e levou sobre si as nossas
transgressões e iniqüidades
Jeremias: Aquele que é fiel mesmo se permanecer só
Lamentações: O Profeta que chora
Ezequiel: Aquele que está sentado acima de um trono com fogo ao redor
Daniel: O quarto homem na fornalha de fogo
Oséias: A longanimidade de Deus
Joel: Quem derrama Seu Espírito sobre toda carne
Obadias: A restauração
Amós: O peso do Senhor
Jonas: Aquele que envia missionários
Miquéias: O testemunho
Naum: O Zeloso
Habacuque : Quem manda: Escreve a vIsão e grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem
passa correndo
Sofonias: Quem julga as nações
Agéu: Quem ordenou a maior glória no segundo templo
Zacarias: Quem cerca Jerusalém com um muro de fogo
Malaquias: O Senhor que nunca muda

O NOME DE JESUS
"VENDO JESUS NA PALAVRA"
QUEM É O SENHOR DE GÊNESIS A APOCALIPSE
LIÇÃO ONZE (continuação)
Mateus: O Messias, O Cristo do Deus vivo, o Leão do tribo de Judá
Marcos: O Operador de milagres
Lucas: O Filho do homem
João: O Filho de Deus
Atos: Quem Confirma a Sua Palavra com sinais e prodígios
Romanos: A Justiça de Deus
1 Coríntios: O Fruto e os Dons do Espírito
2 Coríntios: O Missionário fiel no meio de longa tribulação
Gálatas: Aquele que nos resgatou da maldição da lei
Efésios: A cabeça da Sua Igreja
Filipenses: O movtivo da nossa alegria
Colossenses: O mistério oculto durante séculos e gerações agora manifesto aos santos
1 e 2 Tessalonicenses: O Rei que logo vai voltar
1 Timóteo: O Rei eterno, imortal, invisível
2 Timóteo: Quem confirma chamados
Tito: Aquele que não pode mentir
Filemão: Quem dá a segundo oportunidade aos encarcerados
Hebreus: O eterno sangue da aliança quem é o mesmo hoje, ontem e para sempre
Tiago: O Bom Médico Quem sempre cura
1 Pedro: O Bispo da sua alma
2 Pedro: Quem multiplica sua graça e paz
1, 2, 3 João: O amor de Deus
Judas: Quem voltará com Suas santas miríades
Apocalipse: O Primogênito dos mortos, que vem com as nuvens, o Alfa e o Ômega, aquele que
tem vestes talares, cingido à altura com uma cinta de ouro, a cabeça e cabelos eram brancos
como lã, os olhos como chama de fogo, o Seu rosto brilha como o sol na sua força, os pés
semelhantes ao bronze polido, quem tem as sete estrelas na mão direita, aquele que está
sentado sobre o trono como pedra de jaspe e ao redor um arco-íris como esmeralda, os vinte e
quatro anciãos adoram dia e noite dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Aquele que abriu o
livro com sete selos, os milhões e milhões, proclamam em grande voz; digno é o Cordeiro, que
foi morto, de receber o poder, e riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor.
Quem numerou os 144.000 santos, venceu a besta. O Todo Poderoso, Senhor dos senhores e
Rei do reis, que voltará num cavalo branco e se chama Fiel e Verdadeiro, seu manto tinto de
sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem estabelece o novo céu e a nova
Jerusalém para apresentar a Sua noiva, a igreja, para todo sempre. AMEM! GLÓRIA A DEUS.
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