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

O SENHORIO DE JESUS
“OBJETIVOS E PROPÓSITOS”
Objetivos Da Matéria:
1) Para o aluno ter melhor perspectivo de que O Senhor procura de discípulos
2) Para ter mais balança de ensino entre o poder e caráter em Cristo
3) Para receber esclarecimento que nenhuma dos privilégios em Cristo pode ser
recebido sem que Jesus é Senhor pela fé e também em fato
4) Há muito negligência no ensino moderno de tais assuntos, como também do temor
do Senhor, vida de sacrifício e a plenitude de Cristo em nós
5) Despertar que Jesus quer e tem direito ser Senhor também depois converter
6) Saber que a obra do Espírito Santo na vida diária do cristão é levar ele para novos
níveis de compromissos do Senhorio de Jesus
7) Tomar consciência que Jesus é Senhor na sua vida somente até ao ponte ou grau
que a Palavra de Deus é Senhor na sua vida
8) A necessidade durante a vida inteira para trabalhar em renovar a mente e manter-la
em condição de renovada. Isto exige muito trabalho e esforço, nada automático
9) Tomar alta consciência que a sua alma nunca desiste de tentar reinar e que
mudança e transformação requer sacrifício e vontade da parte do discípulo
10) Que a plenitude da vida cristão será encontrado quando andamos com Cristo

Propósitos Da Matéria:
1)Tomar maior consciência em fazer decisões que glorificam O Senhor diariamente
2) Desenvolver domínio próprio em pensar, falar e fazer
3) Enfatizar novamente que conhecer-los pelos seus frutos não seus dons
4) Procura balança na sua vida e do ministro entre fruto e dons / poder
5) Desenvolver sua intimidade com O Senhor
6) Não lidar uma vida cristã frustrada correndo somente atrás mais poder
7) Desenvolver o caráter de humildade que vem somente depois que buscar-lo
8) Lembrar que conversão vem depois que Jesus é confessada como Senhor
9) Procurar crescimento todos os dias mesmo depois que terminar o curso
10) Praticar o maior de todos os privilégios, comunhão com Cristo o dia todo

O SENHORIO DE JESUS
“JESUS E SEU REINO”
LIÇÃO UM
I - O Que Significa O Titulo SENHOR:
A) Kyrios - grego - significa: Rei: atrão: Dono: Autoridade: Quem ordena:
No Império Romano: César era Senhor, o dono de tudo: Até todo dinheiro era
dele, por isso Jesus disse: Daí à César o que é dele: Mt.22:21
B) Os fiéis cidadãos de Roma eram obrigados a confessar César é Senhor!
C) Jesus veio pregando o evangelho de Deus e outro Senhor: Mc 1:14

II - Como Realizar Perfeita Obediência Fl 2: 5-11
A) Esses versículos eram palavras de hinos no primeiro século
B) O Criador esvaziou-se da divindade tornando-se parte da criação
1 - Identificação perfeita com o homem: Hb 2:17
2 - Tornou-se o Fiel testemunho: Ap 1:5
C) Para esvaziar-se era mais fácil do que humilhar-se: Fl 2:7,8
1 - O primeiro era um ato realizado por decisão divina
2 - A segunda era uma vida assumindo a forma de servo
3 - Todos os pensamentos, palavras e ações submisso ao Pai
D) Para se humilhar é conseqüência de fazer Jesus Senhor 24x7 / todos os dias
1 - Jesus submeteu Sua vontade à vontade do Pai: Não seja feita a minha
vontade, mas faça-se a Tua vontade: Mt.24:42
2 - Quando o homem submete a vontade de Deus, então, o reino de Deus
veio aquela vida - venha o Teu reino / faça-se a Tua vontade: Mt 6:10
3 - Jesus submeteu até a morte, morte de cruz: Fl 2:8
E) Submissão é além de simplesmente obedecer - Submissão é uma atitude, ato
voluntário onde não há força, nem violência, mas paz: Cl:3:15
F) Submissão opera quando aprender que o plano do Pai é melhor: Lc 2:52
G) Por causa de humilde e submissão: Deus o exaltou sobremaneira é fez
Jesus Senhor: Fl 2:9-11; At.2:36; Ap 19:16
H) Confessando Jesus como Senhor o homem torna-se voluntário: Rm 6:8
I) Salvador é escrito 24 vezes no Novo Testamento
J) Senhor é escrito 699 vezes no Novo Testamento

III - O Amor De Cristo Nos Constrange Obedecer:
A)
B)
C)
D)
E)

O primeiro comando Jesus sempre dá para discípulos é segue-me: Mt.4:18,19
Mateus era funcionário público de César, mas recebeu a mesma ordem: Mt 9:9
O Jovem rico provou que o R$ que era o seu senhor Mt: 19:16-21
O jovem apegado os pais provou que eles eram primeiros: Mt: 8:18-21
Aquilo que segue, deseja, procura, obedece em primeiro lugar é seu Senhor!

O SENHORIO DE JESUS
“OBEDIÊNCIA AO SENHOR”
LIÇÃO DOIS
I - O Principio De Obediência:
A) Obediência = Submeter-se à vontade de outrem
B) Deus deseja que andemos em obediência / submissão e não em sacrifício
1 - Obediência é o maior de todos mandamentos.
2 - Deus que obediência e não sacrifício: 1 Sm 15:22
C) Saul foi ungido rei de Israel: 1 Sm 10:24
D) Deus decretou que Amaleque fosse destruído por Saul: 1 Sm: 15:2
E) Saul desobedeceu a ordem de Deus poupando Amaleque e o melhor dos animais
/ depois que conhecer a vontade de Deus, desobiência torna-se rebelião
1 - O propósito de Saul era bom, porem o principio era desobediência
2 - Em desobediência é impossível agradar a Deus: 1 Sm 15: 21
3 - Por causa de rebelião o reinado de Saul foi tirado: 1 Sm.13:13
F) Não é possível fazer a obra de Deus no principio de rebeldia: Is 14:12-15
1 - A arvore má só produz mau fruto: Mt 7:17-20
2- Quem produz mau fruto é cortado fora: vs 19

II - O Reino É Estabelecido Em Obediência:
A) Davi submeteu-se à autoridade do Rei Saul e ganhou o reino:
1 - Davi reconheceu a unção sobre Saul: 1 Sm: 24: 6
2 - Em obediência não tocou em Saul, O Ungido do Senhor.
3 - Saul perseguia Davi / Davi chamou de ungido do Senhor: 1 Sm 26:9 -16
4- Submissão está no coração, reconhecendo a autoridade que Deus
estabeleceu em determinados homens / submissão é no espírito /
obediência é na carne: Ef 6:6
B) Jesus tornou-se Senhor:
1 - Só depois da cruz e ressurreição veio a ser Senhor
2 - Deus o fez Senhor e Cristo: At 2:36
3 - Foi por causa da obediência que foi feito Senhor: Fl 2:8,11
C) A queda do homem veio por causa da desobediência / rebelião: Gn 2:17
1 - A redenção veio pela obediência de Cristo: Rm.5:19
2 - O reino de Deus foi manifesto aos homens pela obediência
3 - A Igreja é o corpo de Cristo o Reino está dentro de nós Lc: 17:21
4 - O reino está dentro de cada membro do corpo Rm: 14:17
D) O Corpo humano é uma figura de Cristo e a Igreja: 1 Cor 12:12
1 - Na mente de Deus a cabeça e o corpo são um, não se separam: Cl 1:18
2 - O corpo anda em obediência a Cabeça naturalmente: Cl 1:16
3 - A cabeça compartilha com o corpo de uma só vida: Ef 2:6; Cl: 3:4
4 - A Igreja obedece a Cabeça até Ele ser Senhor em tudo: Ef 1:22,23
5 - Os membros estão submisso um ao outro pela Cabeça: Ef 5:22

O SENHORIO DE JESUS
“HUMILDADE”
LIÇÃO TRÊS
I - Humildade:
A) Ato de quem é submisso:
1 - A tendência da natureza humana é a soberba e não humildade: 1 Jo 2:16
2 - A soberba é o oposto da humildade, alto exaltação: a semente do diabo:
3 - O homem sem Cristo tem as características do diabo / rebelião / obstinação
4 - Humildade é um ato do Espírito Santo no nosso espírito recriado.
5 - Jesus veio trazer redenção para o homem, a natureza divina.
B) Ninguém pode produzir o fruto do espírito recriado se não estiver em Cristo:
1 - Nenhuma árvore cresce se não fora da raiz que brotou.
2 - Os ramos não podem produzir frutos se não estiver na videira: Jo 15:4
C) Humildade é caratê produzido apartir de Jesus Cristo é Senhor: Gl 5:22,23

II - Morte Para A Vontade Da Carne:
A) O primeiro passo para humildade é a cruz / morte à si: 1 Cor 1:18; Gl 2:20
1 - Sabemos que o nosso velho homem foi com Ele crucificado: Rm: 6: 6
a - Primeiro: Paulo fala do novo nascimento crucificando o velho homem
b - Segundo: Paulo fala de um estilo de vida, mortificando a carne, o eu
2 - Mortificai os vossos membros / uma obra feito voluntariamente: Cl 3:5
3 - Disse Jesus: quem quiser vim após mim negue a si mesmo: Lc: 9:23, 24
B) Humildade é um estilo de vida em Cristo:
1 - Exige muita humildade para negar a vontade da alma operar independente
2 - Os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões: Gl 5:24

III - Jesus O Maior Exemplo De Humildade:
A) Jesus foi o primeiro exemplo de humildade, despindo-se da glória: Fl 2:8,9
1 - Aniquilou-se a si mesmo tomando forma de servo
2 - Como homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte
3 - Jesus tinha total dependência do Pai / submisso: Jo 6:38
4 - Aquele que a si mesmo humilha-se será exaltado Mt: 23: 12
5 - Jesus veio trazer a raiz da verdadeira natureza do Pai para o mundo
6 - Obediência e humildade são portas para promoção, paz, alegria

IV - Somos Chamados A Seguir O Exemplo De Jesus: 1 Jo 2:6
A) Submete ao amor – Cristo – o fruto acompanha automaticamente - Ora, a
esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso
coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado: Rm 5:5
B) O Espírito de Deus e de amor foi um concessão instantâneo no momento que
você recebeu Jesus como Senhor e nasceu de novo: Jo 1:12
C) Amor não procura os seus interesses / tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo
suporta: 1 Cor 13:5,7

O SENHORIO DE JESUS
“HUMILDADE”
LIÇÃO TRÊS (continuação)
V - Aprendendo Com Cristo:
A) Aprende de Mim porque sou manso e humilde de coração: Mt 11:29
1 - Jesus revelou o Seu coração de servo para nós
2 - Eu vim não para ser servido mas para servir: Mt 20:28
3 - Humildade em servir é o segredo da benção de Deus para filhos
4 - Disse Jesus: não será assim entre vós: Mt 20:25,26
5 - O mundo age pelo domínio e força; nós pelo servir outros: Lc 22:25
B) Bem aventurado os mansos, porque herdarão a terra: Mt 5:5
1 - Bem aventurado é um estado de ser abençoado
2 - Pobre de espírito = dependência na vida do Espírito / Deus
3 - Jesus assim ensinou que O Espírito estava nEle / aprende de Mim
4 - Não somos auto-suficientes ou independente dEle / soberbos
5 - Os mansos / humildes herdam a terra - agora e na eternidade: Mt 5:5
6 - Os manso se deleitarão na abundância de paz: Sl 37:11

VI - Os Mansos Herdam A Terra:
A) Quem è o maior no reino dos céus: Mt 18:1
1 - Aquele que tornar-se humilde como criança / sem altivez, presunção, autopromoção ou procurar liderança
2 - Humildade é uma dos passos para promoção: Lc 14:7,11
3 - Não procure os primeiros lugares para não ser humilhado: Lc 14:8
4 - Jesus lavou os pés dos discípulos / serviços dos escravos do último grau
B) Humildade vivendo a vida cristã:
1 - Se alguém disser: Amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso; pois
aquele que não ama a seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus, a
quem não vê: 1 Jo 4:20
2 - O amor que possuímos é medido pelo que servimos aos irmãos
3 - A prova que ama Deus é servindo Seus filhos em humildade: Rm 12:9,11
4 - Nos olhos de Deus servindo um aos outros é honroso: Gl 5:13
B) Humildade diante de Deus não existe se não tiver diante dos homens:
1 - Humildade é algo exercido entre / no meio dos homens
2 - Faça que vossa luz brilhar diante dos homens / pessoas não enxergam a
sua justiça, mas as suas obras sim: Mt 5:16
3 - Jesus mostrou o caminhou dando exemplo de vida / siga Mim: Mt 16:24
4 - Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida
em favor dos seus amigos: Jo 15:13
5 - E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse: se alguém quer ser
o primeiro, será o último e servo de todos: Mc 9:35

O SENHORIO DE JESUS
“A HUMILDADE NO SERVIR”
LIÇÃO QUATRO
I - Humildade Em Servir Cristo:
A) Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração: Mt 11:29
1 - Jesus revelou o seu caráter de humildade em servir: Fl 2:8
2 - Humildade é uma atitude no coração de submissão ao Senhor
3 - Mesmo sendo filho de Deus não procurou exaltar-se:
4 - Tinha total dependência do Pai
5 - Buscava a presença de Deus a sua vontade.
B) Jesus indo ao deserto:
1 - Exige humildade para servir nos desertos da vida: Mt: 4:1
2 - No inicio do ministério Jesus foi levado ao deserto p/ser tentado: Lc 4:1
3 - Durante 40 dias em comunhão com o Pai, depois veio o tentador: Mt 4:1
C) Deserto é lugar de espera, crescimento, glória e prova:
1 - Jesus: esperou 30 anos para entrar no ministério
2 - Até descobrir a vontade de Deus pode demorar anos:
3 - Até os olhos do entendimento sejam iluminados: Ef: 1: 18
4 - Josué: foi primeiro servo de Moisés 40 anos no deserto Depois líder.
5 - Abraão: esperou no Senhor 25 Anos a promessa.
6 - Jose: passou pelo deserto a te ser governador do Egito.
7 - Eliseu: serviu a Elias a ter ser promovido / recebeu a capa: 2 Rs 2:1,9

II - As Promessas Do Senhor São Para Os Humildes:
A) Tem que se tornar humilde para ter o favor do Senhor: Mt 18:4
1 - Jesus ao fazer um milagre sempre, saia para oração.
2 - Uma forma de subjugar o ego, a carne, Submissão ao Pai.
3 - Paulo reconheceu que era o menor: 1 Tm 1:15; 1 Cor 15:9,10
4 - Humildade na Oração:
B) A parábola do fariseu e o Publicano: Lc.18: 9
C) O farizeu auto justificava; “eu não sou como os outros”
D) O Publicano reconhecia que necessitava do salvador
C) Quando existe humildade tem a resposta de Deus: 2 Cr.7: 14
D) Davi humilhou-se diante de Deus, reconhecendo o seu pecado Sl 51
1 - Tem misericórdia de mim Senhor: Sl 51:1
2 - Pequei contra ti: Sl 51:4
3 - Cria em mim o Deus um coração puro: Sl 51:10
4 - Torna a dar-me a alegria da salvação: Sl 51:12

III - Ministério É O Lugar Para Servir:
A) Muitos pensam erradamente que o ministério é o lugar ganhar salário fácil:
B) Mercenários querem o maior salário com o menor esforço - salário e sombra
C) Ministério / trabalho - começa com os serviços mais humilhantes e simples

O SENHORIO DE JESUS
“A HUMILDADE NAS PEQUENAS COISAS”
LIÇÃO CINCO
I - Não Rejeitando As Pequenas Coisas:
A) Para receber as coisas grandes fique fiel nas pequenas Mt: 25: 14,30
1 - Foste Fiel no pouco sobre o muito te colocarei.
2 - Característica do servo:
C) Servo bom – humildade é uma qualificação para chegar ao muito
D) Servo Fiel no pouco - o muito do mundo é pouco comparado com o que O
Senhor tem para nós na glória: Mt 25:23
E) Os talentos são dados conforme a capacidade de cada um: Mt 25:21
1 - Aprenda em pequenas coisas / coisas que outros não observam
2 - Os pensamentos de Deus para nos é de paz.: para vos dá o fim: Jr: 29: 11

II - Humildade É Uma Característica Fundamental:
A) As Promessas são para os humildes:
B) A recompensa dos que praticam a humildade: Pv.22:4
C) Os humildes serão vivificados pelo Senhor: Is: 57: 15
D) Tem que se tornar humilde para ter o favor do Senhor Mt.18:4
E) Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes: Tg: 4:6

III - Humildade É Uma Ordem Divina: Tg 4:10
A) O que o Senhor pede de nós é humildade / oposto do adversário: Is 14:12-14
B) Que andemos em humildade em primeiro lugar: Mq 6:8
C) Humildade vem primeiro, depois vem a honra / nunca contrário: Lc: 14:10
D) O termômetro da humildade é esteja disposto servir: Lc: 22:26
E) Rejeita, resista, recusa si para não ensoberbecer / outros enxergam aquilo que a
pessoa não veja em si: Rm: 11:20
F) Seja revestido de humildade / permite que humildade seja o que pessoas vejam –
não falso humildade / pobreza não é humildade: Pd 5:53
1 - Reconhecendo o Senhor em todas as coisas:
2 - Jacó reconheceu que toda a sua riqueza veio do Senhor: Gn: 32:10
3 - Davi e o reconhecimento ao Senhor para chegar a ser Rei: 2 Sam 7:18
4 - O centurião alcançou a cura do seu criado: Mt: 8: 8
5 - A mulher Cananéia confessou Jesus Senhor dela: Mt 15:27
a - A parábola do fariseu e o Publicano: Lc18:9
b - O Publicano reconhecia que necessitava do salvador
c - Quando existe humildade tem a resposta de Deus: 2 Cr 7:14
d - Davi humilhou-se diante de Deus, reconhecendo o seu pecado: Sl 51
e - Torna a dar-me a alegria da salvação: Sl 51:12

O SENHORIO DE JESUS
“O SENHORIO DE CRISTO NO LAR”
LIÇÃO SEIS
I - Vivendo A Palavra:
A) Senhor significa: Dono, Rei, Autoridade suprema
B) Você está no templo talvez seis horas por semana, mas em casa entre 70-100 horas
A vida Cristã vivida em casa, no meio dos seus familiares: Gl 2:20: Cl 3:3
A ordem divina para prioridades é a seguinte: Deus Casamento Família
Ministério Igreja  Trabalho: Deus criou a instituição de casamento. Do
casamento procedem filhos/família: A Igreja é edificada através de famílias fortes:
Portanto, família tem prioridade mais alta do que igreja: Mt: 22:36,37: Ec: 9:9
A realidade de nossa vida espiritual está realizada no lar, onde passamos a maioria
do tempo: O lugar mais importante para ser cristão é onde moramos!

II - Pais / Maridos:
A) O princípio de primeiro criado: Porque Adão foi o primeiro criado,autoridade e
responsabilidade foi dado por ele: 1 Tm 2:13: Ef 5:24-27
B) Praticar andando em paz, amor e fé, sem rancor, ansiedade ou irritação: Cl 3:15
C) Investir tempo com sua esposa e filhos: eles são sua maior riqueza na terra
D) Com responsabilidade vem autoridade: não contenda para autoridade, ao
contrário, ganha –a pelo merecimento andando com Cristo
1) Quem tem responsabilidade das crianças é a mãe, portanto, tem
autoridade
2) Quem tem a responsabilidade do carro é o homem, portanto, tem autorid.
3) Normalmente quem trabalha mais é o homem, portanto, tem mais autorid.
4) Quem é responsável na cozinha é a mulher
E) O pai / marido é responsável para:
F) Provisão: A primeira qualificação para casar é êxito no campo de trabalho: Ao
contrário o homem é disfuncional, ou seja, sem habilidade funcionar normalmente
no meio da sociedade: Sem poder manter emprego vai levar está dificuldade com
ele para o casamento, assim criando muitas dificuldades no seu lar: 2 Ts 3:10
1 - Volta para escola para receber maior escolaridade e treinamento /
preparação é sementeira para a futura colheita: Gl 6:9
2 - O homem, em geral, recebe estímulo próprio do campo de trabalho
3 - Esteja preparado para promoção: Sl 75:6
d) Supre as necessidades da família, em primeiro lugar, suas em último
G) Proteção: A família é o lugar para aceitação no meio do mundo cruel e perverso:
O pai mostra o exemplo para todos em amar, aceitar, suprir refugio e domínio
próprio: 1 Cor 13:4-8: Ef 6:1.2
H) Sacerdote do lar: Tomar responsabilidade na liderança espiritual em casa
1 - Preceito: Doutrina, leitura, os caminhos do Senhor
2 - O modo de viver: dia a dia, oração, cultos, ofertas: 1 Tm 4:12

O SENHORIO DE JESUS
“O SENHORIO DE CRISTO NO LAR”
LIÇÃO SEIS (continuação)
III - Mães /Esposas:
A) A mulher sábia edifica a sua casa: Pv 14:1
B) Ao contrário é derrubar, criticar, murmurar
C) A mulher tem o poder de fazer o homem: viciado, beberrão, endividado, louco,
enfraquecido e mais
D) Apoiar, sustentar, respeitar seu marido: Ef 5:33
E) A mulher ganha seu marido em silêncio, não discutindo: 1 Pd 3: 1-7
F) Mães tem grande influência acima dos filhos, que não deve ser usada para
afastar os filhos do pai, mas reunir.
G) Esposas podem ajudar seu marido aprendendo economizar, cobrar menos e
apoiar as fraquezas do marido
H) Aprender ganhar oportunidades do seu marido abrir seu coração, depois não
criticar aquilo que falou:

IV - Filhos:
A) Obediência dos filhos é uma das maiores bênçãos possíveis para pais: Ef 6: 1,2
B) Entrando na adolescência, a tendência é exercer livre arbítrio: Gn 2:17
C) Filhos quer pais perfeitos e pais querem filhos perfeitos, porém, isto não existe:
D) Perfeita confiança dos pais venha com perfeita submissão da parte dos filhos:
1 - Submissão é obedecer voluntariamente, mesmo quando não entende nem
concorda: 2 Cor 10:6: Fl 2: 5-8
2 - Submissão pode ser 100% mesmo quando obediência não é completo:
exemplo, de pais não crentes, querendo que seus filhos desobedeçam ao
Senhor - Ame seus pais, porém não suas atitudes e atos
3 - Porque não - crianças/ adolescentes não querem ouvir um NÃO! Pais
podem e devem ser guiados pelo Espírito Santo: Seus pais querem o
melhor para você, mesmo que não pareça. Até sua submissão ser completa,
você não merece perfeita confiança de seus pais / Será necessário negar-se.
Ora para seus pais, em breve vai observar a diferença que deseja ver:
Lc 9:23.24

O SENHORIO DE JESUS
“SUBMISSÃO AO SENHOR”
LIÇÃO SETE
I - Submissão E Autoridade Princípios De Deus:
A) Submissão - Colocar–se de baixo, obediência, respeito, acatar ordem
B) Só através da humildade é que reconhecemos a superioridade nos outros
C) Toda autoridade procede de Deus / Autoridade pertence Deus:Rm: 13:1,7
1 - As autoridades que existem são constituídas por Deus / o princípio de
autoridade, não pessoas individualmente
2 - Nenhuma autoridade é dada ao homem que não venha de Deus.
3 - Deus sustenta todas as leis, pela Palavra do seu poder: Hb: 1:3

II - Reconhecendo A Autoridade:
A) Jesus reconheceu a autoridade do Pai:
1 - Embora sendo igual a Deus não teve por usurpação: Fl 2: 5
2 - Como homem, se submete a cabeça que é Deus: João 14: 28
3 - Humilhou-se e obedeceu até o fim: Hb: 5:7, 9
B) Humilhou-se deixando a sua glória, portanto, deixou autoridade
C) Aprendeu a obediência /submeteu-se autoridade: Hb 5:8
D) Para Jesus foi muito mais difícil do que para o homem.
1 - O Senhorio de Jesus, veio por causa da obediência: Fl: 2: 8-11
2 - Depois do que Jesus fez na carne, Deus o fez Senhor e Cristo: At 2:36
3 - Jesus buscava a vontade do Pai em submissão e obediência absoluta.
E) Jesus como homem reconheceu autoridade humana:
1 - No inicio do ministério: O primeiro milagre, reconheceu quem era
autoridade na festa, o mestre-sala.João 2: 8
2 - No Batismo: Deixa João assim, para que se cumpra toda Justiça: Mt: 3: 15
F) O centurião conhecia o principio de autoridade, portanto, reconheceu: Mt: 8: 5 -10
1 - Quando se submete a autoridade a graça de Deus é alcançada.
2 - A submissão e humildade, levou à cura do criado
G) Davi submeteu-se a autoridade e ganhou o Reino: 1 Sm 24: 6
1 - Davi reconheceu a unção sobre Saul:
2 - Saul era escolhido para ser rei até que desobedeceu: 2 Sm 13:13
3 - Saul perseguia Davi / Davi chamou-lo ungido do Senhor: 1 Sm 26:9 -16
4 - Submissão está no coração, reconhecendo a autoridade de Deus no
homem, não ao homem.
5 - Submissão é no espírito / Obediência é iniciada no espírito e realizada na carne:

O SENHORIO DE JESUS
“PALAVRAS MANIFESTAM O CORAÇÃO”
LIÇÃO OITO
I - Palavras Manifestam O Que Está No Coração:
A) Da abundância do coração a boca fala: Mt 12:34
1 - O Homem libera pelo falar o que está no coração
2 - Se fala sem guardar a sua língua, desconhece o princípio de obediência:
Tg 3:2,5-10
B) Só ouvir sobre obediência não é suficiente: Tg 1:22
C) A língua que fala injúria vem incendiada pelo inferno
1 - Eva acrescentou à ordem divina:
2 - Cão falou calúnias contra o pai dele: Gn 9:20-27
3 - Aarão e Miriã falaram contra Moisés: Nm 12:2
4 - Coré falou contra Moisés na frente de todos: Nm 16:3
D) Quem fala assim tem o propósito de juntar outros para seguir-los:
E) Quebrar a unidade que o Senhor determinou para a Igreja: Fl 2:1,2
F) Levar pessoas a pensar como ele pensa / o adversário usa rebelião como
fortaleza na vida de jovens e adolescentes - experiência ensina: Jo 8:9

II - Raciocínios Humanos:
A) Maiores obstáculos contra Deus são fortalezas e sofismas: 2 Co 10:3-6
B) A mente levanta-se contra Deus para dizer; “Prove-me, mostre-me, explique-me,
eu quero ver: Deus responde: Eu sou Deus”: Lv 18-22:
O mundo Natural vive na razão, os cristãos vivem em autoridade / submissão
D) Palavra, da fé, em justiça, na integridade de Deus: Rm 1:17
E) Paulo foi liberto da razão quando ele foi ferido pela Luz: “Quem és tu Senhor?”
F) Razão é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal: Gn 3:6
1 - Eva se entregou à razão: Boa para comer, agradável aos olhos: Gn 3:6
a - Para questionar o mandamento de Deus
b - O princípio de satanás é duvidar da Palavra: “Será Deus disse?”
G) É impossível viver debaixo de autoridade e pela razão ao mesmo tempo
1 - Fé pacifica e subjuga a razão: Hb 11:3; Rm 8:7; 2 Co 2:14
2 - Nunca se incline para seu próprio pensamento: Pv 3:5,6

III - Pensamentos: 2 Cor 10:3-6
A) E estando pronto para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa
submissão mostra que a obediência vem especificamente na área da
imaginação, pensamento e razão: 2 Co 10:6
B) Palavras de rebelião vêm de raciocínios e pensamentos rebeldes: A razão é o
fundamento dos pensamentos: A RAZÃO LEVA O PENSAMENTO CATIVO
C) Esta é a verdadeira guerra espiritual: Fortalezas devem ser destruídas e
depois levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo: Gl 5:16,17

O SENHORIO DE JESUS
“MUDANDO NA SUA IMAGEM”
LIÇÃO NOVE
I - Para Amar Deus É Para Obedecer:
A) A árvore, no jardim, representava submissão ou desobediência total: Gn 2:17
B) O Senhor sempre quis “corações voluntários”, isto significava a necessidade de
resgatar os que crêem: Sl 51:12: Jo 5:24
C) A submissão, em verdade, é a razão de guerra espiritual: 2 Cor 10:3-6

II - Dois Senhores:
A) Você é senhor da sua própria vida. Assim, fazer aquilo que quiser e cumprir as
inclinações da carne e pensamentos / até que Jesus é Senhor: Ef 2:3
B) Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto:
Jz 21:25
C) Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de
morte: Pv 14:12: Hb 3:8-10
D) Jesus Cristo ser Senhor da sua vida: At 2:32-36: 1 Pd 2:9
1 - Para Jesus ser Senhor, Ele quer manifestar a vida de Jesus em nosso corpo
mortal: 2 Cor 4:10,11
2 - Na Grã- Bretanha, o rei é figurativo, sem poder acima do povo, Jesus quer
ser seu Senhor em tudo: Hb 7:25

III - Transformado Pelo Rei:
A) No Pensar: Is 26:3; Fl 4:8; Cl 3:1-3
B) No Falar: Sem reclamar, murmurar, se irritar, se queixar do governo, trabalho,
dinheiro, clima, filhos, comida: Ef 4:29
C) Em tudo - não por tudo - dar graças: Ef 5:20: 1 Ts 5:18
D) Não tenha medo das circunstâncias: Fl 1:28
E) Sacrifício de louvor: Hb 13:15
F) A bandeira do reino é amor: Cantares 2:4
G) Nisto conhecereis / amor: 1 Jo 3:11-16,23: 4:20,21
H) Amar seu próximo - marido ou esposa - como a si mesmo: Mt 22:39
I) A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns
aos outros: pois quem ama o próximo tem cumprido a lei: Rm 13:8

IV - Aquilo Que Admiramos Procuramos Copiar:
A) Empresas de propaganda procura orientar para criança e adolescentes porque
eles vão influência seus pais e ganham compradores para o resto da vida
B) Pais cristãos devem cuidar o que seus filhos copiam porque os seus heróis
tornam ser seus deuses depois / roupa, linguagem, querer, vontade
C) Muitos pensam que tal pratica seria radical somente depois aprendem que não
querem escutar eles, o pastor, nem o Senhor: Mc 4:24

O SENHORIO DE JESUS
“MUITOS HÁ DE DIZER SENHOR, SENHOR”
LIÇÃO DEZ
I - Quem Não Conhece A Palavra Não Conhece O Senhor: Mt: 7:21-27
A)
B)
C)
D)
E)

Conhecimento de Jesus vinha por meio do conhecimento da Palavra: Jo 8:32
Revelação da Palavra é quando o Espírito venha explicar em particular: Mc 4:34
Rebelião somente pode vir após ter conhecimento da Sua vontade: Rm 5:13
A razão para fé é de realizar a vontade de Deus: Hb 3:18-19
O bom solo é a atitude de fazer a vontade de Deus: Rm 10:17; Lc 8:15
1 - Ouvindo com o bom e reto coração = intenção de obedecer
2 - Quando ouvir para praticar entendimento virá: Mc 4:20
F) Eles clamando Senhor, Senhor não eram praticantes da Palavra: Mt 7:21-23
Como ouvir a Palavra:
1 - Em submissão / mansidão: Tg 1:21
2 - Como servo: 1 Sm 3:10
3 - A atitude que é melhor obedecer do que sacrificar: 1 Sm 15:22
4 - Em total dependência do Senhor: Sl 42:1
5 - Ficando quieto perante o Senhor: Sl 46:10
6 - Se não obedecer ou que fazer, então não ouvirás mais: Mc 4:9

II - O Senhorio De Jesus Manifesta Por Meio De Obediência:
A) Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! : Mt 7:22
1 - Não apenas aqueles que dizem: Senhor Jesus que estão glorificando Ele
2 - porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os
que praticam a lei hão de ser justificados: Rm 2:13
B) Estes fizeram coisas notáveis em nome do Senhor:
1 - Profetizado em Teu nome
2 - Expelimos demônios
3 - Fizemos muitos milagres
C) Jesus disse: Apartai-vos de mim, os que praticais a iniqüidade: Mt 7:23
D) Estes queriam fazer as maiores obras, sem fazer primeiras obras: Jo 14:12
E) Em tudo que Deus fez, Ele deseja ser Senhor acima: exemplo - o homem e o
sábado: Mc 2:27,28
1 - Deus fez o sábado para o homem / Ele é Senhor do sábado
2 - Deus fez o homem para Ele mesmo: Gn 1:26
3 - Antes de nossas obras, O Senhor quer nossos corações:

III - O Senhorio De Jesus - Andando No Fruto Do Espírito: Gl: 5: 16-25
A) O fruto do Espírito é produzido na nova criação / homem nascido de novo:
B) Pecadores não podem produzir frutos do Espírito porque a natureza é do pai
deles, o diabo, portanto, precisa nascer de novo: Jo 3:3; Ef 2:1-3
C) Nem a alma ou corpo pode produzir frutos espirituais, mas seu espírito recriado
em Cristo Jesus: Jo 15:1-15; Gl 5:22,23

O SENHORIO DE JESUS
“MUITOS HÁO DE DIZER SENHOR, SENHOR”
LIÇÃO DEZ
III - O Senhorio De Jesus - Andando No Fruto Do Espírito: Gl: 5: 16-25
D) Como produzir o fruto do amor:
1 - Renovando a mente com a Palavra de Deus: Rm: 12: 2
2 - Regando o coração com a água da Palavra: João 15:3
3 - Meditação na Palavra produz fé sólida: 2 Pd: 3: 18
4 - Subjugando a alma sob controle do seu espírito novo: 2 Cor 10:3, 6
E) Jesus mandou produzir fruto em abundância: Jo 15:1-17
1 - Os ramos devem ser podados para produzir mais: Jo 15:1,2
a - Cortando as obras da carne: Rm 8:7,8; Ef 4:24-32; Cl 3:5-23
b - Com mais maturidade a videira natural é podado cada vez mais
perto do ramo / assim, em Cristo, as coisas desnecessárias são
eliminados pela obra do Espírito: Em verdade, em verdade te digo que,
quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde
querias, quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá
e te levará onde não queres: Jo 21:18
2 - Nós vamos produzir frutos na maturidade: Sl 1, 3; Cl 2:6
3 - Somos conhecidos pelos frutos de justiça não obras: Mt 5:16; Fl 1:11

IV - Jesus É Senhor Até Ao Ponto Que A Palavra É Senhor Na Sua Vida:
A) Jesus é o Logos de Deus; a totalidade da Palavra: Jo 1:1-3
B) A Palavra de Deus tem todo a natureza, qualidades e características de Deus:
C) A Palavra é Todo Poderoso, onisciente, onipresente, cura, opera vida eterna, é a
verdadeira voz de Jeová, julga, liberta, opera milagres é a aliança: Sl 138:2

O SENHORIO DE JESUS
“O SENHORIO DE CRISTO NA ORAÇÃO”
LIÇÃO ONZE
I - Jesus O Exemplo De Submissão Ao Pai:
A) Jesus sempre exaltava O Pai: Mt 26:42
B) Jesus tinha comunhão com O Pai e a Palavra: Mt 27:46
C) Jesus sempre reverenciava O Pai: Jo 17:21
D) Jesus glorificou O Pai na terra: Jo 17:4
E) Jesus debaixo da vontade do Pai: Mc 1:9,35

II - Jesus Submetendo-se Ao Senhorio Do Pai Em Oração:
A) Durante a noite: Mc 6: 46.47
B) Comunhão em lugares solitários: Mc 1:35; Lc 5:15,16
C) Sempre orando: Lc 22:41
D) Jesus orando pela Igreja: Jo 17:20

III - Nós Devemos Submeter-nos A Deus Em Oração:
A) Não militamos segundo a carne: 2 Cor 10:4
B) Disse Jesus: Aquele que quer vim após mim negue a si mesmo: Lc 9:23,24
C) Oração é um sacrifício para a carne
D) A desobediência da carne é punida pela submissão de Deus: 2 Cor 10:6
E) Escolhendo um tempo para Deus: Lc 10:38
F) Maria escolheu a melhor parte / aos pés do Senhor: Lc 10:42

IV - Em Submissão Deus Nos Ouve:
A) Santificando o coração: Sl 119:12
B) Guardando a sua boca: Sl 141:3
C) Orando a Palavra: 1 Jo 5:14,15
D) Permanecendo firme na fé: Ef 6:16
E) Orando sempre no Espírito / espírito recriado em Cristo Jesus: Ef 6:18

V - Intimidade Mediante Oração No Espírito:
A) A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a
Sua aliança: Sl 25:14
B) Verdadeira oração no Espírito é inspirada pelo Espírito não a mente natural: Rm 8:7
C) Deus não responde segundo necessidade mais segundo a Sua Palavra: Lc 1:38
D) Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de
mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a Tua vontade: Mt 26:42
E) Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com
Cristo, o que incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário
permanecer na carne - quando Jesus é Senhor, nossa vontade fica ao lado: Fl
2:23,24

O SENHORIO DE JESUS
“EDIFICANDO A CASA”
LIÇÃO DOZE
I - Balança No Conhecimento Do Senhor:
A) O temor do Senhor é o principio do saber / sabedoria: Pv 1:7: 9:10
1 - Significado: reverencial respeito, honra ou comunhão
2 - Não medo, como se fosse, um cobra cascavel, coral ou crocodilo
B) Perfeito amor lança fora medo das trevas / alturas, derrota, falta: 1 Jo 4:18
C) Homen vão servir quem teme, seja Deus ou o homem: Mt 21:6 vê At 2:42,43
D) Adão conhecia a bondade do Senhor, somente, sem o temor do Senhor: Gn 2:9
1 - Adão não conhecia o temor do Senhor, somente o amor de Deus
2 - Balaão, rei Saul e Judas todos faltaram do pleno conhecimento de Deus:
Rm 11:22
3 - O temor do Senhor faz aborrecer o mal caminho: Pv 8:13
4 - O temor do Senhor tem o receio de desagradar Deus: Pv 14:27
E) Para plenamente conhecer o Senhor é necessário o amor e temor do Senhor:
2 Pd 1:2
F) Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso
de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado: Hb 4:1
G) Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual
sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor: Hb 12:29

II - Quando A Casa É Edificada A Glória Caia E O Juízo Venha:
A) Assim Moisés acabou a obra: Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e
a glória do Senhor encheu a tabernáculo: Ex 40:33b,34
B) Assim, se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a Casa do Senhor:
então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado - então,
sucedeu que a casa, a saber, a Casa do Senhor, se encheu de uma nuvem: 2 Cr
5:1,13b
C) Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar:
de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a
casa onde estavam assentados: At 2:1,2: 1 Pd 2:5
D) O Senhor pode encher a casa com glória depois que os caminhos do Senhor são
direitos: isto se chama a misericórdia do Senhor: Mc 1:2-4
E) Ananias e Safira viveram em tempos chamado: abundante graça e houve
grande poder, ou seja a glória de Deus esta em manifestação: At 4:33
1 - Perseguição havia purificado a Igreja para que Deus pude operar: Rm 8:18
2 - Para suprir necessidades o povo estava dando tudo: At 4:32
F) Ananias e Safira tinham andado no meio disto e queriam a honra de juntar com
os apóstolos sem manter aliança e entregar tudo: At 5:1-11
1 - Eles conheciam o poder, unção e bênçãos, sem o temor do Senhor
2 - Exaltação de se será julgado quando a glória manifestar: Ex 12:1-15

O SENHORIO DE JESUS
“EDIFICANDO A CASA”
LIÇÃO DOZE (continuação)
II - Quando A Casa É Edificada A Glória Caia E O Juízo Venha:
3 - Onde a glória está em manifestação, o juízo opera já: At 5:5,10
4 - Os resultados - E sobreveio grande temor a toda a Igreja - e crescia mais
e mais a multidão: At 5:11,14
G) O Senhor purifica a casa antes venha ocupar-la: Ef 2:22
H) Se a casa não está limpa, o fogo é consumidor: Hb 12:29
I) Por misericórdia Deus não manifesta a Sua glória até a casa está edificada!

III - Porque A Chuva Serôdia Não Caia:
A) Israel estava mais ocupada com a sua própria casa do que a casa do Senhor:
eles queriam a benção do Senhor sem o Senhor: acaso, é tempo de habitardes
vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas: Ag 1: 4
B) Sementeira e colheita não funcione quando não há o temor do Senhor, ou seja
Ele é primeiro em nossas vidas / Tendes semeados muito e colhido pouco recebe
salário para pô-lo num saquitel furado: Ag 1:6,9
C) Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra, os seus frutos:
Ag 1:10
D) Então,- o resto do povo atenderam à voz do Senhor / e o povo temeu diante do
Senhor / no final dos contas ouvindo Deus operou o temor de Deus: Ag 1:12

O SENHORIO DE JESUS
“ANDA EM HUMILDADE”
LIÇÃO TREZE
I - Aprendendo Com Cristo:
A) Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração: Mt 11:29
1 - Jesus revelou o seu coração de servo para nós
2 - Eu vim não para ser servido mas para servir: Mt 20:28
3 - Humildade em servir é o segredo da benção de Deus para nós
4 - Disse Jesus: não será assim entre vós: Mt 20:25,26
5 - O mundo age pelo domínio, nós pelo servir o outro: Lc 22:25
B) Bem aventurado os pobres de espírito:
1 - Bem aventurado é um estado de que é abençoado
2 - Pobre de espírito: dependemos da vida do Espírito Santo: Mt 5:3
3 - Jesus mostrou que espírito estava nele: aprendei de mim
4 - Não somos auto-suficiente ou independente / soberba
5 - Os mansos / humildes - herdam a terra: Mt 5:4
6 - Os mansos se deleitarão na abundância de paz: Sl 37:11

II - Os Mansos Herdarão A Terra:
A ) Quem é o maior no reino dos céus:
1 - Aquele que se tornar humilde com criança: Mt 18:1, 4
2 - Humildade é o degrau para promoção: Lc 14:7,11
3 - Não procure o primeiro lugar nas festas para não ser humilhado: Lc 14:8
4- Jesus lava os pés dos discípulos: João 13:14
B) Humildade Vivendo a vida cristã:
1 - Aquele que ama o seu irmão: 1 Jo 4: 20
2 - O amor que temos, é medido pelo que servimos aos irmãos.
3 - Provar que ama Deus é servindo em humildade: Rm: 12:9,11
4 - A fé sem obras é morta: Tg 2:17
5 - Sendo servo um dos outros: Gl 5:13
C) Humildade diante de Deus não é nada se não for diante dos homens
1 - Humildade é algo exercido entre os homens
2 - Faça a fossa luz brilhar no meio dos homens: Mt 5:16
3 - Tendo o mesmo sentimento de Cristo: Fl 2:5
D) Não é algo extraordinário para humilhar-se diante de Deus todo poderoso: Ele é o
Criador dos céus e a terra, O Altíssimo e Todo Poderoso. O que é humilhante é
humilhar-se diante do homem, a nosso semelhante: Ef 5:21
E) Humilhação é ruim para a reputação, mas excelente para o espírito, porque
força a gente reconhecer nossas fragilidades e jogar a dependência no Senhor:
Jo 3:30

O SENHORIO DE JESUS
“RECRIANDO NA IMAGEM DE CRISTO”
LIÇÃO CATORZE
I - O Homem Criado Na Imagem De Deus:
A) Deus criou o homem na semelhança de si mesmo: Gn: 1: 26, 27
1 - Criado no caráter de Deus, pois o homem foi criado Santo
2 - A base da criação era a comunhão com o Criador
3 - Tri unidade do homem: espírito, alma e corpo: 1 Ts: 5: 23
4 - Deus é Espírito: João 4:24
B) O homem perdeu a imagem de Deus na queda / justiça, redenção, sabedoria
C) Imagem e Semelhança: caráter, personalidade, vida espiritual e atributos
D) O homem passou a viver só a vida da alma, sem vida eterna / zoe
E) A Inclinação da carne dá para morte: Rm.8:6
F) A natureza do homem passou a ser: terrena, animal e diabólica: Tg 3:15

II - O Homem É Recriado No Espírito Pelo Novo Nascimento:
A) O que acontece no novo nascimento?
B)O espírito do homem recebe o Espírito de Deus: João 3: 6
C) O Mistério oculto em Cristo: Cl: 3: 2
D) Qual Mistério? A vida do Espírito / Cristo em vós
E) O Novo Homem é Recriado na Imagem de Deus em justiça: Ef: 4: 24
F) Feito justiça de Deus em Cristo Jesus: 2 Cor 5: 17
G) Feito Justiça: Nova vida em Cristo: Caráter Moral: 2 Cor 5: 21
1 - Justiça Procedente da Fé em Cristo que vem de Deus: Ef.3: 9
2 - Em Santidade:
3 - Santidade: Qualidade de quem é santo: (Pureza)
4 - Santificação é uma Obra do Espírito de Deus no homem.Fp: 2: 12, 13
5 - A Palavra operando dentro do homem, não através da razão:
6 - A Palavra traz Temor de Deus: desvia-se de todo o mal: Pv: 3: 8 e 8: 13
7 - O Temor do Senhor é viver uma vida de santificação:
8 - O temor do Senhor faz que o homem aproxima a Deus /não o medo

III - Na Nova Vida Em Cristo:
A) Apresentar o nosso corpo em sacrifício: Rm 12:1, 2
B) Renunciar a vida da carne EU, para viver a vida do espírito
C) Tendo a Mente de Cristo: 1 Co: 2: 16
D) Na nova vida servimos não a nós mesmo, mas ao Senhor

O SENHORIO DE JESUS
“COMO FAZER DECISÕES”
LIÇÃO QUINZE
I - Jesus É Senhor:
A) Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que
vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo: At 2:36
1 - Devido a sua obediência, Jesus tornou-se Senhor - A si mesmo se
humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz: Pelo que
também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de
todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na
terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o
Senhor, para glória de Deus Pai: Fl 2:8-10
2 - Jesus ganhou posição sendo obediente em todas as coisas, nós também
ganhamos poder fazendo Jesus Senhor em nossas vidas: o Espírito Santo,
que Deus outorgou aos que lhe obedecem: At 5:32
B) Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos
senhores e o Rei dos reis: vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se
acham com ele: Ap 17:14

II - Jesus Quer Ser Senhor Da Sua Vida - Não Somente Em Palavra:
A) A confissão de Jesus como Senhor, precisa ser acompanhada com uma vida
rendida a Ele: Rm 10:9: Mt 22:37; 1 Ts 5:23
B) Cada vez uma decisão está feito apresenta outra oportunidade para demonstrar
ao Senhor quem está em controle da sua vida / você ou Ele: Mt 6:33
1 - Decisões mostram quem está verdadeiramente em controle em nossas
vidas, seja o Senhor Jesus, ou nós mesmos: Rm 8:14
2 - Sete de Setembro era a declaração de independência de Brasil do
Portugal, o dia que você nasceu de novo era o declaração de pendência:
porque sem Mim nada podeis fazer: Jo 15:5
C) O mais cheio que esteja da Palavra, torna se mais fácil discernir a mente de
Cristo / O Espírito Santo iluminar o entendimento do homem: 1 Cor 2:16
D) O mais cheio que esteja do Espírito, mais fácil torna ser para entregar tudo para
Ele. Pois o enviado de Deus fala as Palavras dele, porque Deus não dá o Espírito
por medida: Jo 3:34

III - Decisões Autorizadas: Pv 16:10
A) Em paciência que ganhareis a vossa alma: decisões importantes devem ser feito
com calma / nunca quando está apressado ou nervoso: Lc 21:19
1 - Esperai na torre da vigia para ver o que Deus me dirá: Hab 2:1-3
2 - Aquele que crer não foge / vai com pressa: Is 28:16
B) Onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros
há bom êxito: cônjuge, filhos de maior idade: amigos no Senhor, pastores: Pv
15:22

O SENHORIO DE JESUS
“COMO FAZER DECISÕES”
LIÇÃO QUINZE (continuação)
III - Decisões Autorizadas: Pv 16:10
C) Buscai o Senhor quando pode achar: buscar a Sua sabedoria: permite que Ele
fale através da Sua Palavra para você: Is 55:12; Tg 1:5
1 - Consultou Davi o Senhor: 1 Sm 23:2
2 - Então, Davi tornou a consultar o Senhor: 2 Sm 23:4
3 - Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez: Mt 26:44
4 - A soberba precede a ruína, e altivez do espírito, a queda: Pv 16:18
D) Sem direção clara e confiante do Senhor, não é o tempo certo de fazer a decisão,
independente de prazos, vencimentos ou alvos humanos. Israel foi à batalha sem
a arca da aliança: 1 Sm 4:2-4
E) Paz do espírito, não da alma, seja o arbitro: Cl 3:15: Jr 17:9
1 - A alma produz um paz divido expectativa daquilo que deseja
2 - O espírito produz paz independente da tribulação a carne vai passar
F) Não faz decisões porque sente-se empurrado pela fé: Hb 11:1

O SENHORIO DE JESUS
“OBTER A MENTE DE CRISTO”
LIÇÃO DEZESEIS
I - Adquirindo A Mente De Cristo:
A) Ter a mente de Cristo e permanecer da Palavra de Deus: 1 Cor 2:16; Jo 15:7
1 - Pensar como Jesus pensou / permanecer no Seu amor: Jo 15:17-23
2 - Prestar maior amor a Palavra / guardar como, em fato é a Palavra que
liberta: Jo 8:32
3 - Atenta para a Palavra / inclina os ouvidos para ouvir a voz quieta e suave:
Pv 4:20; Sl 46:10a
4 - Necessário desejar a verdade para pagar o preço andar nela: Pv 4:23
5 - O Senhorio de Cristo - a Palavra - em primeiro lugar / acima da sua
vontade ou conhecimento: Mt 6:33
B) O que os olhos não viram nem ouvidos ouviram / O Espírito vem de Deus, para
que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente: 1 Cor 2:9,12
1 - O mistério que esteve oculto / que estamos EM Cristo: Cl 1:26
2 - A Palavra chama a sabedoria de Deus: 1 Cor 2:6-8
3 - Agora revelado em e mediante Seus filhos / Cristo em vós a esperança de
glória: Cl 1:27

II - Renovado Pela Palavra De Deus:
A) A mente, vontade, emoções, sentimentos, temperamento, personalidade são
todos faculdades da alma que necessitam ser renovados / o espírito é o que
vivifica; a carne para nada aproveita - isto no novo nascimento: Jo 6:63a
1 - Quando o homem nascer de novo, seu espírito nasce de novo mas a
carne, os faculdades que identifica a pessoa individualmente não mudam
2 - Assim entendemos que Deus faz o impossível, porém, o possível Ele
deixa com o homem e este submissão a Palavra prova que Jesus é Senhor
B) Acolher a Palavra enxertada no coração / ela torna-se parte de você: Tg 1:21
C) Para a Palavra produzir ela precisa cair em boa terra - isto significa um
coração submisso a Palavra: Lc 8:15
D) A Palavra implantada produz um imitador de Cristo / Sede meus imitadores como
também eu sou de Cristo / a Palavra implantada produz uma pessoa fixada em
Cristo Jesus: Tg 1:21; 1 Cor 11:1
E) O Senhorio de Jesus produz o muito fruto - a perfeita vontade do Pai: Jo 15:5,-8

III - A Palavra Revelada Pelo Espírito Lida Com Todas As Áreas Da Alma:
A) Cada parte da alma é tratada diferente: vontade, decisão, querer, opinião,
personalidade, temperamento, imaginação, rebelião, obstinação, preguiça
1 - Mente é renovada pela lavagem da Palavra: Rm 12:2; Ef 5:26
2 - Vontade é negada operar independente da liderança do espírito: Rm 8:14
3 - Emoções são treinadas andar pela fé, isto é direição da Palavra e espírito

O SENHORIO DE JESUS
“OBTER A MENTE DE CRISTO”
LIÇÃO DEZESEIS (continuação)
III - A Palavra Revelada Pelo Espírito Lida Com Todas As Áreas Da Alma:
B) A Palavra é uma âncora para a alma para não vacilar no meio de tribulação,
tempestades ou pressão: Hb 6:19
1 - Necessário saber que é impossível para as Escrituras falharam: Jo 10:35;
Mt 5:18; 24:35; 1 Pd 1:24,25;
2 - Jeová vela / assiste sobre a Sua Palavra para a cumprir: Jr 1:12
C) Busca / pensa das coisas lá acima onde Cristo senta a direita de Deus: Cl 3:1,2
1 - Pensar / meditar cria o desejo do coração de Deus em nosso espírito:
Sl 39:3
2 - Pensar em tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o
vosso pensamento: Fl 4:8
3 - Meditação exige concordância entre seu espírito e alma: Mt 18:19
4 - A mente precisa concordar com a Palavra para operar eficazmente em
sua vida: Mc 11:23
5 - Desenvolver o habito de lançar todo cuidado acima do Senhor: 1 Pd 5:7

O SENHORIO DE JESUS
“LIMPANDO A CONSCIÊNCIA”
LIÇÃO DEZESETE
I - A Consciência Limpa Para Servir O Senhor:
A) Consciência é parte do homem que conscientiza o homem do bem / mal:
B) Com a mente o homem pensa e raciocina
C) A consciência determina se o pensamento ou ação é bom ou mal
D) A consciência é o juiz interno de cada homem: At 23:1
E) Os sem lei mostraram as obras da lei, testificando com a consciência: Rm 2:15

II - A Consciência do Pecado:
A) Tiago chama is o acumulo de malicia ou maldade: Tg 1:21
B) Este acumulo de maldade uma vez não tratado aumenta condenação / O
mundo secular deseja eliminar deste faculdade, porém foi criado por Deus
C) Jesus disse: Venha a mim os cansados e sobre carregados: Mt 11:28
D) A consciência não limpa, multiplica condenação eliminando acesso a Deus
E) O resultado natural é inferioridade para aproximar Deus e timidez para ser
um instrumento nas mãos de Deus / orar para enfermos, expulsar demônios e
andar como vencedor: 2 Cor 2:14

III - A Consciência Limpo Venha Pelo Sangue De Jesus:
A) Todos precisam limpar a consciência das obras mortas / da carne: Hb 9:14
1 - Até que a consciência esteja limpa pelo sangue, ela não percebe a
diferencia de antes que recebeu vida eterna ou depois de receber
2 - Até que aprender aplicar o sangue a consciência está contaminado com
condenação do acusador dos irmãos / fraqueza em orar, sem ousadia,
busca outros pedir Deus em oração: Hb 5:13,14
B) O que são obras mortas?
1 - Tudo aquilo que não produz vida em Cristo Jesus / aproximação a Deus
2 - Não identificando e não andando na vontade de Deus, por ignorância ou
desobediência vontade de Deus conhecida: Ef 5:17,18
3 -Falta de comunhão contendas ou não andando em amor:1 Jo 3:15-24
4 - Falando mal do pastor, ministro ou irmãos na Igreja: Ef 4:29
C) Como aplicar o sangue de Jesus:
1 - Aceita o convite ir ao trono de graça no tempo oportuno: Hb 10:19,20
2 - O sangue de Jesus habita no santos dos santos: Hb 4:16
D) Onde aplica o sangue de Jesus?
1 - Nas áreas da alma onde a vida de Cristo não alcançou
2 - Na vontade, inferioridades, traumas, derrotas, memórias que condenam
3 - Aquilo que não pode fazer em nome de Jesus: Cl 3:17
4 - O sinal que a consciência é limpa é nenhuma condenação há: Rm 8:1
5 - O sangue é para usar diariamente pessoalmente ou para outros: Hb 11:1

O SENHORIO DE JESUS
“O FRUTO DO ESPÍRITO”
LIÇÃO DEZOITO
I - O Fruto Do Espírito É Amor: Gl 5:22
A) Amor - grego = ágape / o amor incondicional de Deus que não pode ganhar ou
receber devido merecimento, é completamente pela graça:
B) O fruto é singular, não plural: amor tem muitos aspectos como diamante cortado
C) Gozo - o prazer interior da presciência de Deus e satisfação de salvação
D) Paz - Tranqüilidade do espírito e mente que tudo vai bem, segurança apesar das
circunstâncias, dificuldades, falta ou adversidade
1 - Não andeis ansiosos de coisa alguma / possivelmente o pecado mas
difícil vencer porque exige o morte para si mesmo e tentativos resolver
problemas pela habilidade próprio
2 - Ansiedade representa uma falta de confiança nas promessas de Deus
3 - Ansiedade é vencida pelo sacrifício de louvor e meditação da Palavra:
Hb 13:15; Sl 1; 39:3; Js 1:8; Fl 4:8
4 - Ansiedade procede do pensamento que O Senhor não esteja em controle
E) O efeito de justiça será paz / fruto da justiça repouso segurança: Is 34:17
1 - A paz de Deus guardará o coração e a mente: Fl 4:7
2 - A é guardada pelo aquilo que pensamos / dos dardos e setas: Ef 6:16
3 - O despojar do velho homem é revestir do novo em Cristo: Ef 4:22,24
4 - A Palavra santifica o homem todo / espírito, alma e corpo: 1 Ts 5:23
5 - O Deus de paz nós aperfeiçoe pelo sangue da aliança: Hb 13:20
6 - Paz é o sinal que tudo está bem entre você é o Senhor
E) Longanimidade - é fruto de andar em amor diariamente / andar a segunda milha
1 - Perseverança, paciência e tardio em irar-se
2 - Pratica de humildade, suportando uns aos outros no agapeo, esforçandovos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vinculo da paz:
Ef 4:2,3
3 - Paulo elogiou Timóteo pela; fé, longanimidade, amor e perseverança:
4 - Perseverança é essencial para continuar na vontade de Deus
5 - Necessário para alcançar as promessas de Deus / homens que pela fé e
paciência herdaram as promessas: Hb 6:11,12
a - Abraão guardou 25 anos para manifestar o filho da promessa
b - Josué serviu Moisés 40 anos no deserto
c - Daniel, continuou em oração apesar da lei contrário - depois o trono
d - José serviu Potifar e depois na prisão e herdou a governo
F) Fé - opera pelo amor e constitui fruto do espírito recriado em Cristo: Gl 5:16
1 - pistis no grego - firme convicção baseada naquilo que ouvir
2 - Lealdade continua nas promessas da aliança
3 - Religiosidade, da forma secular, procure sempre eliminar o poder de Deus
4 - Quando Jesus / A Palavra não é SENHOR a religiosidade é conseqüente
6 - Aquele que não trabalho mas crê - sua fé é imputada para justiça: Rm 4:5

O SENHORIO DE JESUS
“O FRUTO DO ESPÍRITO”
LIÇÃO DEZOITO (continuação)
I - O Fruto Do Espírito É Amor: Gl 5:22
G) O fundamento de fé é crer na Palavra de Deus
1 - Abraão creu em Deus e foi visto por Jeová como justiça: Rm 4:3
2 - Fé envolve relacionamento leal andando com o Senhor: Rm 4:21,22
3 - Jesus demonstrou intimidade com o Pai mediante Seus atos: Jo 11:41,42
4 - A vida inteira de Jesus foi resultado de ouvir e obedecer: Jo 5:30
H) Mansidão - uma característica de criança que demonstra falta de agressividade
em situações em pressão, quando atacado ou humilhado
1 - Paulo exorta todos os servos de Cristo andar em mansidão: 2 Tm 2:25
2 - Responder com mansidão com o temor de Deus:1 Pd 3:15,16
3 - A palavra branda desvia o furor, a dura suscita a ira: Pv 15:1
4 - Correção de um irmão deve ser no espírito de mansidão: Gl 6:1
5 - O manso herdará a terra e se deleitará na paz: Sl 37:11; Mt 5:5

II - Jesus É O Supremo Exemplo De Amor:
A) Que trouxe Jesus a terra cumprir o plano de família do Pai era amor: Jo 1:1-3
B) Jesus ousou de anunciar: aprende de Mim, porque Sou manso e humildade
de coração / natureza / vontade própria - portanto, amor é o supremo caminho
C) A lição continua para Seus discípulos era caráter demonstrado por humildade
D) Eu não procuro a Minha glória - como vocês podem crer que aceitais glória uns
dos outros e, contudo não procurais a glória que vem do Deus: Jo 5:22

