
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ESTUDO DA BÍBLIA 

 
Modulo I 
 

As Anotações selecionadas para este Primeiro 
Módulo, são frutos de Estudos e Pesquisas feitas 
por irmãos em Cristo Jesus. 

 
Objetivo: 
 

Levar o conhecimento da Palavra de Deus a 
todos os lugares e, principalmente, àquela criatura 
que acredite nas escritas dos 66 Livros da Bíblia e 
CREIA em Cristo Jesus, e que Ele é o Único 
Deus que Salva os pecadores arrependidos, 
desde que Vivam na Fé Cristã e na Verdade do 
nosso Salvador, Cristo Jesus. 

Este estudo da palavra de Deus se dará 
através de seleção de textos das escrituras 
sagradas (Bíblia), os quais serão estudados, por 
meio de Módulos específicos das Escrituras 
Sagradas que contém a Palavra de Deus, que 
foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



QUANDO PARTICIPAR 
 
Jesus não deixou um dia especifico. Ele disse: 
“fazei em memória de mim”. Pode ser no primeiro 
dia da semana, Atos 20, 7. 

Poriam o pão de casa em casa. Atos 2, 42, como 
pode ser uma vez por mês, depende da visão da 
localidade. O importante é não deixar de participar 
sempre que houver a Santa Ceia. 
 
QUEM PODE PARTICIPAR 

Aquele que é salvo, batizado nas águas que faça 
parte da família de Deus, e esteja em comunhão 
com Cristo Jesus. 
 
O NOSSO INTERIOR DEVE ESTAR 

a) Em FÉ. Hb 11, 16, Rm: 14:23 

b) Gratidão. Lc. 22: 17 

c) Pureza, simplicidade e integridade. 1 Cor 11, 28 

d) Discernindo o corpo de Cristo (todo o que é 
nascido de novo esta no corpo, não importa a sua 
denominação) 

e) Participando da Ceia iremos receber vida, 
unção, quebrantamento, saúde física e espiritual. 

Primeira Aula: A BÍBLIA 
  
O QUE É A BÍBLIA? 
 
A Bíblia é a palavra de Deus. O livro especial de DEUS 
A palavra de Deus - a Bíblia é sagrada. Ela não é como os 
outros livros, mas é um livro sobrenatural. Foram escritas 
por muitas pessoas diferentes, as quais escreveram 
através a inspiração do Espírito Santo de Deus. 2 Tm 3.16. 
A bíblia foi traduzida em varias línguas, más a língua 
original escrita em três línguas hebraico, aramaico e grego. 
A bíblia é composta de 66 livros, é dividido em duas partes. 

* O Antigo Testamento (Composto por “39”Livros). 

* O Novo Testamento (Composto por “27”Livros). 

O antigo testamento nos fala sobre a obra de Deus com 
o seu povo antes do nascimento de Jesus. O novo 
testamento nos fala sobre o nascimento de Jesus, a 
sua vida, o seu grande ministério de curas e perdão 
para os pecadores, a sua morte e ressurreição dos 
mortos a sua ascensão. Os que seguem a Jesus 
executam suas obras. João 14.12. 
 
O PROPÓSITO DA PALAVRA DE DEUS 
 
As sagradas escrituras podem torná-lo sábio para a 
salvação através da FÉ em Jesus Cristo. 2 Tm 3, 15,16. 
Ela é para nosso ensino, repreensão, correção, e 
treinamento em retidão. 
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A PALAVRA DE DEUS 
 
a) A palavra de Deus produz vida. Jô 6:63 
b) Ela é criativa. SL 33:6,9,HB 11:3 

* A palavra de Deus é como água 

a) Ela limpa: começamos a vida no reino de Deus totalmente 
lavados pela palavra de Deus.  Jó 15:3; Efésios 5:25,27 

b ) Ela nos mantém limpos. SL 119:9,11 
 
A PALAVRA DE DEUS 
 
a) Luz para as nossas vidas. 2 Pe 1: 19 

b) Ela nos dá entendimento em um mundo de trevas.  
(SL. 119:105, 130) 

c) Comida espiritual. MT 4:4 

d) Produz crescimento espiritual. 1 Cor 3:12; 1 Pe 2:2. O 
objetivo de Deus para cada um de nos é expressão.  
(Ef. 4:12.15). 

e) É uma semente. Lc 8:14,15, Jesus contou a parábola do 
semeador. No VS 11 ele disse: “A semente é apalavra de 
Deus. Deus quer que você seja frutífero. SL 1:3. 

f) È como espada. Ef 6:17; Hb4:12. Jesus usou a espada 
contra satanás. Lc. 4:11.14 

G) Nos ajuda á orar. Jô 15:7 

i) É poderosa em Nós. MT 7:24,25,VS 26,27 
 
Decorar os Livros da Bíblia. 

 JESUS E AS NOSSAS OFERTAS 

Mc. 12, 41, 44. A mulher não deu porque estava sobrando, e 
nem por obrigação, ela deu uma oferta de amor. 

Quando levamos nossas ofertas ao Senhor, o que estamos 
oferecendo para Ele, o manco, o coxo, ou estamos 
dando o melhor para o Senhor porque o amamos.  
Porque quando trazemos a oferta ao Senhor, declaramos 
nossa total dependência Dele.      
 

Décima Aula: SANTA CEIA 

A Santa Ceia, foi instituída pelo Senhor. A Santa Ceia é 
composta de pão e vinho. Sendo apresentado ao Pai, em 
memória do sacrifício de CRISTO JESUS na cruz, seu 
sangue, e seu corpo são a nossa redenção. 1 Cor 11: 12.30. 

PONTOS CHAVES 

a) Comemoramos “em memória de mim“. Lc 22:19 

b) Nos ensina: Que o pão que desce do céu é que da vida 
ao mundo. João 1:14, João 6 :33. 

c) O cálice mostra a nova e eterna aliança que foi feita no 
Seu sangue. 1 Cor 11:25. Hb 9:15.16 

d) Cristo Jesus escolheu a noite da páscoa, para uma festa 
anual dos judeus, quando comemorava a libertação dos 
Judeus do Egito, e livramento da morte pelo Sangue do 
Cordeiro pascal. Ex 12:12.14 

d) Ele mesmo era o Cordeiro Pascal. Lc 22:14.17 

f) Comunhão significa amor profundo, vida. 
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EXISTEM VÁRIOS TIPOS DE OFERTAS. 

a) Ofertas alçadas. 1 Cr 29, finalidade especifica , sugerida 
pelo sacerdote,1 Cr 16:1.2, Fil 4:16 

b) Oferta voluntária, espontânea, é a oferta que oferecemos 
ao Senhor, por livre vontade. Conhecida como oferta de 
amor. Dt 10, Ex 35:2122,  1 Cr 29; 6.8. 1 Cr 13:7  

Oferta Ousada: É aquela oferta de expressão, e aquele que 
oferta gera em seu coração o desejo voluntário, é algo 
expressivo que vem de Deus. João 12; 38 
  
ORIENTAÇÃO DE COMO OFERTAR 
 
a) Dar com discrição. MT 6:2.3 

b) Dar livremente. Lc 6:38 

c) Dar ao Senhor. 2 Cr 8:5 

d) Ser generoso. 2 Cor 8:2 

e) Prova de amor. 2 Cr 8 ;24 

f) Deve ser de acordo com o que temos. 2 Cr 8:12.15 

g) Deve glorificar a Deus. 2 Cor 9:13 

h) Não ser legalista (dar de coração) 

i) Dar para cumprir a palavra 

j) Não ser justo aos pr4oprios olhos  

l) Ser constante nas contribuições 

m) Estar atento às necessidades dos irmãos 

 

Segunda Aula: A NATUREZA DE DEUS 
 
 Jô 11: 7; Isaias 66, 1; SL 47, 8. 
 
a) Deus é criador de tudo. NE 9:6; SL 139:13 

b) Deus todo poderoso. Rm 9:19,21,1; Cr 29:11, Ef 3:20 

c) Deus Onisciente. HB 4;13,1Jó 3:20 

d) Deus é Santo. 1 SM 2:2 

e) Deus é espírito. Jô 4;24 

f) Deus é uma pessoa que você pode conhecer. Tg 4:8, SL 
145:18 

g) Deus é Pai amoroso. 1Jo 3:1 
 
SOMOS OBRAS DE SUAS MÃOS 
 
a) Criados por Deus. SL 139:14. 16 

b) Propriedade de Deus. 1 Cor 6:19.2 

c) Chamados para adorar a Deus.  AP 4:11 
 

Anotações  
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Terceira Aula: A ORIGEM DO CAOS. 
 
a) A criação. 1:1.2, SL 148:13; Isaias 40:12.18 

b) Quando aconteceu o referido no segundo versículo de 
Gênesis já havias decorridos milhões de anos e nesse 
ínterim, em. Ez 28:11.19.  

Destaca todo episodio da queda de lúcifer (que significa anjo 
de luz), passou por esses dois versículos de Gênesis, que 
o profeta descreve que ele foi lançado por terra, porque ele 
foi expulso dos céus.  

O Mesmo que aconteceu com a terra, sucedeu com o 
homem, a bíblia descreve a criação do homem. Gn 1:26.27, 
Gn 2:7, como a terra foi criada perfeita, assim, foi o homem. 
Ele foi crido a imagem do Senhor. Notemos porque Deus 
disse, que o homem poderia comer de todos os frutos, 
menos do fruto da arvore do conhecimento do bem e do mal 
Gn 2:15.17. E não sofria de qualquer mal, e perfeito seria em 
todos os seus sentidos.  

Assim como satanás (no hebraico significa: inimigo), 
penetrou na terra e a tornou vazia. Adão e Eva não deram 
ouvido a palavra de Deus, eles optaram pela arvore do 
conhecimento do bem e do mal, optou pela desobediência e 
independência de Deus, e a conseqüência foi o pecado que 
gerou a morte espiritual. Gn 3:1.11. Então começou toda 
tragédia, pois o homem deixou de se submeter a Deus e 
ficou subordinado a satanás. 

Ora, Deus é luz de Ordem e de Disciplina, e com Ele não 
mora o pecado. Como Ele expulsou satanás do céu. Ele tirou 
o homem do jardim. 

TODAS ESSAS BÊNÇÃOS VIRÃO SOBRE VÓS. 

 

a) Deus se voltara para vos. ML 3:7 

b) Nossa consciência fica tranqüila. ML 3:8 

c) Ficamos livres da maldição. ML 3:9; Ageu 1:5, 6. 

d) Mantém a igreja. ML 3;10 

e) Podemos fazer prova de Deus. ML 3:10 

f) As janelas se abrem. ML 3:10 

g) Ficamos livres do devorador. ML 3:11 

h) Passo a prosperar. ML 3:11 

i) Todos nos chamarão bem aventurado. ML 3:10 

j) Seremos uma terra abençoada. ML 3:12 

JESUS NOS ENSINOU O DIZIMO 

MT 23;23, Lc 11:42, Hb 7:1.10, Hb 7: 7.8 
 
OFERTA 
 
O dizimo é uma ordem de Deus para nos. Se obedecermos a 
Deus, Ele nos abençoa, e não vem nenhum mal sobre nos. 
Entregamos a décima parte do nosso salário a Deus, 
trazendo em sua casa, como determina a sua Palavra. 

Oferta é oportunidade para termos a benção de sermos 
destacados no mundo espiritual. 
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VAMOS VER ALGUNS VERSÍCULOS, 
SOBRE DÍZIMOS E OFERTA. 

 

DIZIMO 

 

A) Abraão antes da Lei.  Gn 14:20 

b) Jacó Paga O dizimo. Gn 28; 22. Observe que eles foram 
riquíssimos, Gn 24:35, Gn 30: 22. 
 
Primícias é (primeiro), Ex 23:16.19; Dt 18:4.5, Ex 28:26  

 

QUAL A FINALIDADE DOS DÍZIMOS? 

 

a) Manter a abra do Senhor. 

b) Manter aos são integral no tempo na obra.  

c) Manutenção do Templo. ML 3:10.11. 
 

Fé e fidelidade são duas coisas diferentes. 
Devemos ser fieis ao Senhor e Ele nos honra. 
 

DIZIMO FOI ESTABELECIDO POR DEUS. 
 
a) Estabelecido por Deus. Dt 14:22 

b) Dizimo é santo. Lv 12:41 

c) Dizimo foi reconhecido por Jesus. Mc 12:41 

d) O dizimo foi mantido pelos discípulos. Mc 12:43 

A natureza colaborava, pois este não precisava suar para 
tirar fruto da terra. A terra produzia gentilmente o seu fruto.  A 
queda do homem trouxe resultados negativos. O homem 
perdeu a gloria e o domínio sobre a criação, e a morte 
encheu o mundo. HB 2: 14.15; Rm 5:12. Toda criação 
subseqüentes herdaram a natureza caída. Todos foram 
submetidos ao domínio de satanás. Ef 2:1.3. 

Deus não desistiu do seu plano original, por causa do 
pecado.  Ele colocou em ação outro plano, plano grandioso, 
e maior, o plano de salvar o homem do poder de satanás, e 
restaurar o seu plano original de sermos seus filhos. Ele 
começou a preparar o mundo para a vinda do Salvador, 
Cristo Jesus! 1 Cor 15:22 
 
ENTÃO O QUE É PECADO? 
 
Pecado é deixar de seguir a orientação divina. Ef 2:3 
É errar o alvo estabelecido. 1 João 3:4 
O pecado começou com aquele que disse: “Eu serei! Eu 
farei! Eu subirei! Eu exaltarei o meu trono! Eu me assentarei! 
Is 14:12.15, Ez 23:13.17. 
 
EFEITOS DO PECADO NA VIDA DO HOMEM. 
 
a) Sente-se culpado diante de Deus. 

b) Perda de comunhão com Deus. Gn 3:8e10, Is 59:1e2 

c) Morte espiritual. Gn 2:17, Ef 2:1 

d) Preferência pelo mal. João 1:11 
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e) Inimizade com Deus. Rm 8:7, 8  

f) Controle pelo maligno. Ef 2:2 

g) Doenças, dores, maldições, rebeldia, drogas. 

h) O vírus da natureza pecaminosa foi transmitido para os 
seus descendentes. Rm 5:12; Rm 7:19.20. 

i) Entregou o governo do mundo e das nações a satanás. 

Quarta Aula: O PLANO DE DEUS PARA A 

RESTAURAÇÃO DO HOMEM. 

Nenhum dos seus planos pode ser frustrado.  JÓ 42:2.  

O homem optou pela desobediência e independência de 
Deus, quebrou princípios, errou o alvo que era ter uma 
grande família de muitos filhos a sua imagem e semelhança. 
GN 6:5. 

Deus começa a restauração em GN 3:15. A serpente quis 
fazer uma aliança com o homem, mas Deus pôs fim a esta 
pretensão. O maligno ficou sabendo que um descendente da 
mulher pisaria a sua cabeça, e destruiria seu poder, e 
tornaria este Salvador do mundo. O diabo sabia que um 
descendente de Israel destruiria sua cabeça e poder. Is 9:2. 
7; Gn 3: 15, quando soube que Jesus nasceu incitou 
Herodes a matar milhares de crianças inocentes, pois sabia 
que pouco tempo lhe restava para governar as vidas neste 
mundo. MT 2:13.16.  

IMPORTANTE: 

Deus deu ao homem poder de governar e sujeitar todas as 
coisas. O homem entregou este governo nas mãos de 
satanás. Somente descendente do próprio, mas, sem pecado 
e sem aliança com o maligno poderia tomar novamente a 

Nona Aula: DÍZIMOS e Ofertas 

Deus é um Deus de Aliança.  Deus fez aliança 
(Pacto), com Abraão, Izaque, Jacó. Deus fez 
promessas na vida deles, que eles cresceriam, 
seriam grandes e foram abençoados, pelo Senhor 
poderosamente. Abraão (GN 14:20); Jacó (GN 
28:22, GN 24:35, GN 30: 43) 

Abraão teve a revelação dos dízimos, sem estar 
pela lei. Ele trouxe o dizimo quanto vindo da 
guerra, ele deu o dizimo ao Sacerdote Mecsedec. 

Abraão quanto a terra estava escassa, Deus o 
abençoou como abençoou Izaque, por meio da 
aliança com o seu pai Abraão.  Dizimo, e oferta é 
uma demonstração da nossa aliança e 
dependência de Deus. 

Abraão teve a revelação, Deus o abençoou, por 
meio da aliança, Izaque foi abençoado pelo 
Senhor e se tornou um homem riquíssimo. Muitas 
pessoas, não tem o entendimento dos dízimos e 
das ofertas e retém, achando que vai faltar.  

Há segredos espirituais nos dízimos e nas ofertas 
eles abrem os céus, e nos fazem prosperar. 
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COMO ORAR 

 
a) Com o coração puro. SL 66:18 

b) Humildade. 1 João 5:14.15 

c) Fervor e persistência. 1 Tes 5: 17; Ef 6:18 

d) Sem egoísmo.  Ti 4:3 

e) Orar em nome de Jesus. João 14:13.14,  
João 16:24, Hb 10:19, 20 

f) Orar com fé. Mc 11:24 

g) Sem vãs petições. MT 6:7 

h) Assistido pelo Espírito Santo. Rm 8:26 

POSTURA EM ORAÇÃO 

a) Em línguas. 1 Cor 12:15 

b) Orar em pé. Mt 11:25 

c) Prostrado. SL 95:6 

d) Ajoelhado. Lc 22:4, 

e) De bruços. Js 5:14 

f) Com as mãos levantadas. SL 28:21, 1 Sm 16:7 

g) em voz alta. Atos 4:24 

 

autoridade das mãos do diabo e restaurar o homem. 

Por isso satanás tentou de todas as formas fazer Jesus 
pecar. MT 4:1 ao 11, mas não conseguiu. Hb 4:15. 

Jesus era o Emanuel. MT 1:23, Deus conosco, o verbo que 
se fez carne (João 1:29.30). Ele veio para restaurar todas as 
coisas, trazer perdão, restauração e reconciliação entre Deus 
e o homem, e entre o homem e Deus (João 3:16 Rm 
5:1.8.10.11) 

Quinta Aula: CONVERSÃO E SEUS FRUTOS. 

Ninguém se salva por rituais ou cerimônia, se salva por meio 
de CRISTO JESUS. A salvação do homem depende 
somente da obra de Deus, feita através da vida e da morte, 
de Jesus na cruz, más é preciso que o homem receba a 
graça. Ef 2:8, o plano de Deus para a sua salvação.. 

PASSOS PARA SALVAÇÃO 

a) Arrependimento significa meia volta retornar, mudança de 
mente, de coração, e atitude. É revolta contra o pecado, e o 
amor pela graça divina. O Espírito Santo é quem produz o 
arrependimento (2 Cor. 7: 10), ele vem pela misericórdia de 
Deus (Rm 2:4), através da palavra da pregação, da operação 
pelo Espírito de Deus em nós. 

O ARREPENDIMENTO PRODUZ. 

a) Convicção do pecado. Lc 15:18. 

b) Abandono do pecado. PV 28:13. 

c) Humildade de reconhecimento, tristeza pelo pecado, 
confissão, e mudança de vida. 

d) Conversão é o processo do Espírito Santo no homem que 

14 
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volta para Deus e abandona o pecado, e fica face a face com 
Deus, através de JESUS CRISTO. 
O arrependimento envolve duas coisas: 

A FÉ em JESUS;  
Vontade. MT 18:3; 1Ts 1:9.10.  

e) A fé é crer na obra que Jesus fez na cruz, andar na sua 
palavra e não por vista, por sentimentos, e receber dele vida 
novamente nova. João 3;16. 
 

O QUE RECEBEMOS QUANDO VOLTAMOS PARA 
DEUS? 
 

a) Reconciliação. 2 cor 5:17.20, Hb 10:19.20. 
b) A paz e vida com Deus. Rm 5:1. 
c) O novo nascimento. João 3 : 1.15. 
d) A salvação e vida eterna. João 6:51.58; 1 João 5:13. 
e) Passamos a ser propriedade exclusiva de Deus e templo 
do seu Espírito Santo. 1 Cor 3:19, 1 Pe2:9,10. 
f) JUSTIFICAÇÃO: Deus vê agora o SENHOR JESUS em 
nós, Santo, Perfeito e Justo. Rm 5:8,9 
g) SANTIFICAÇÃO: fomos separados deste mundo, para 
vivermos para Ele. 2 Pe 1:4, 1; cor 6;11; 1 Pe 1:15,16 
  

Anotações  

 

 

 

 

 

OS OBJETIVOS DA ORAÇÃO 
 
a) Ela satisfaz o mais profundo anseio da nossa 
alma, e do interior. SL 4: 1.2, SL 63:1.5 

b) Ela é o meio pela qual eliminamos os problemas e 
a preocupação. Fl. 4:6.7,  1João 5:14 

c) É através da oração que falamos da nossas 
necessidades a Deus. João 16:23.27; 1 João 5:14 

d) NOS fortalece contra a tentação e contra o pecado 
e o mal. MT 6:13; MT 26:41, 2 Tes 3:1.3 

e) Nos leva a conhecer mais a Deus e a sua vontade. 
2 Cor 16:11; João 16;24. 

TIPOS DE ORAÇÃO 

a) Ação de graça. SL 95:1.3 

b) Oração de louvor. SL 34:1 

c) Intercessões. Ez 22:30.31;  Hb 7:25; Rm 8:26; 1 
Tm 2: 1.4 

d) Adoração.  Mc 12:30 - AP 4:8.11 

e) cura dos enfermos.  Tiago 5 

f) derramamento do Espírito Santo. (Atos 2 ) 

g) Petição. Mc 11:24 - Mt 21:22; Mt 7:7; Fp 4:6 

h) Entrega. 1 Pe 5:7; MT 21:21.22; SL 37:5. 
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A FÉ É O MEIO PELA QUAL DEUS OPERA 

Tudo o que façamos deve ser por FÉ. Rm 14; 22. Salvação, 
Cura, Libertação, Batismo no Espírito Santo, e Levantar de 
Ministérios. 

A FÉ É GARANTIA PARA O SUCESSO, 2 Cro 20;20 

A maior obra é CRER em DEUS. João 20:27 

Uma arma definida. Ef 6:16 

Essencial na oração. Ti 5:6 

Deve ser unida ao amor. 1 João 3:23 

EXEMPLO DE FÉ VITORIOSA 

Os Heróis da FÉ. (HB. 11) 

Abraão (GN 22:1); Josafá  (2 CR. 20:12) 

Calebe (JS 14:12); Daniel  (DN. 3:17) 

Davi (1 SM 17;37) Saulo (At. 27:25) 

 
Oitava Aula: VIDA DE ORAÇÃO 

 
Á oração não é um monologo, mas um diálogo. Nós 
conversamos com Deus e Deus conversa conosco na 
oração. A oração é um fator básico para termos uma vida 
abundante em Cristo Jesus. Os discípulos, de Jesus Cristo 
pediram para Ele ensina-nos a orar.  Lc 11.1. 
 

Sexta Aula: OBEDIÊNCIA 

A obediência a Deus é evidencia amor a Ele.  1 João 2:3.4.   

A obediência é chave para uma vida de vitória. 

O QUE SIGNIFICA OBEDECER? 

a) O dicionário diz: O estado ou ato de submissão à 
vontade de outrem. É reconhecer que a autoridade de Deus 
é melhor para a vida, é uma atitude interior em Amor a Deus. 

b) Trás crescimento espiritual. João 7:17.. 

c) significa conhecer o coração de Deus. João 15: 10; 
João 14:23 

d) Ele nos amou a tal ponto que deu a sua vida por nós, 
porque não amar e obedecer alguém assim? 1 João 4:16, 
AP 4:11.  

e) Ele sabe o que é melhor para a nossa vida por isso 
obedecemos. Rm 12:1,2. 

A OBEDIÊNCIA DEVE SER 

a) De todo coração. 

b) Através do meditar e viver a palavra. Josué 1:8. 

c) Obedecer é melhor que sacrificar. 1 Sm 15:22. 

d) Ela nos garante a entrada no Reino de Deus. Lc 8: 21 

COMO E A QUEM OBEDECER 

a) Obedecer através da FÉ, pois sem fé é impossível 
obedecer. 

b) Obedecer à voz de Deus, e do Espírito Santo. Jr. 7:23. 
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c) Cristo. 2 Cor 10:5. 

d) Aos mandamentos de CRISTO JESUS. João 15:10. 

e) As autoridades espirituais (Ministros de Deus). 

f) Ao governo, patrões, pais. Rm 13:1.7; Ef 6: 59. 

g) Na família.  Ef 6:1.3, Col 3: 20. 

A DESOBEDIÊNCIA 

E o pecado pelo qual satanás foi expulso do reino de Deus, e 
também levou o  homem a queda.  Ela nos leva a morte 
espiritual, maldições, perda da salvação. Provoca a ira de 
Deus, e impede as bênçãos. Dt 11:28; 1 Sm 12:15, Ef 5; 6, 2 
Ts 1:8, 1 João 5:6. 

A OBEDIÊNCIA ATRAI A BENÇÃO, E CRESCIMENTO 

a) Agrada o coração de Deus. Ex 19:5 

b) Benção familiar. Dt 5:29 

c) Vida longa. 2 Reis 13:14 

d) Entrada no reino. AP 22:14 

e) Crescimento espiritual.  2 Pe 3: 18. 

f) Manifestação de Cristo Jesus em nós. 1 João 14;23. 

Anotações  

 

 

 

 

 

Sétima Aula: FÉ 

Em; Hb 11:1; Rm 10:17, FÉ é Crer naquilo que Deus diz, e 
não em que sentimos. É não duvidar da promessa de Deus 
como Abraão. Rm 5; 20.21 

“FÉ é o firme fundamento das coisas que se esperam 
e a prova das coisas que se não vêem”. (Hb 11:1). 

ALVOS DA FÉ 

a) Em Deus. João 14:1. 
b) Em Cristo.  João 6:29. 
c) Nos escritos de Moisés. João 5:46. 
d) Nos profetas. 2 Cro 20:20. 
e) No evangelho. Mc 1:15. 
f) Nas promessas de Deus. Rm 4:21. 

A NOSSA FÉ 

a) Dom de Deus. Rm 12:3 
b) Preciosa. 2 Pe 1:1  
c) Frutífera. 1 Ts 1:3 
d) Jesus é seu autor. Hb 12:2.  

Toda fé que não tem base na palavra de Deus, não é 
garantia de resposta, e há risco do maligno enganar muitas 
pessoas. Exemplo: ídolos, ocultismo, práticas orientais, 
adivinhação, cartomancia, bola de cristal, astrologia, 
telepatia, tudo isso é invenção do diabo.  

Devemos ter o desejo de crescer na FÉ a cada dia, e 
agradamos a Deus Hb11;6. Mantemos comunhão com Ele. 1 
João 1:3, recebemos sua promessas, vivemos. Gálatas 
2:20. Vencemos o mundo. 1 João 5:4.5, resistamos ao diabo 
Ef 6:16, morremos na FÉ. Hb 11:13, reinamos através da FÉ  
sobre os nossos inimigos: carne, mundo, e o diabo. 
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