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O Superintendente da 
Escola Bíblia Dominical

•  Deve utilizar as reuniões para Professores para tratar do assunto da or
dem no culto, e da cooperação que cada professor deve dar ao pastor 
da igreja nesse sentido.

•  Durante a aula bíblica do domingo, cada professor deve sempre gastar 
alguns minutos para orientar sobre a reverência e a santidade que con
vém à casa do Senhor.

•  Os professores de classes de casados devem falar sobre a cooperação 
que o lar deve trazer quanto à reverência na casa de Deus, em qual
quer tipo de reunião.

•  Os professores de crianças devem, durante a aula bíblica, ensiná-las a 
se portarem na casa de Deus. Assim haverá uma estreita cooperação 
entre igreja e lar.

•  Entre as coisas que devem ser ensinadas às crianças, quanto ao com
portamento na casa de Deus, estão: Como entrar e sair do templo, 
como andar dentro do templo sem chamar a atenção, como sair do 
templo em ordem, etc. A casa de Deus não é parque de diversão para 
as crianças correrem e brincarem à vontade. Se isso acontecer, os pri
meiros culpados são os pais ou responsáveis; em segundo lugar, o diri
gente do culto que não aciona os obreiros para zelarem pela decência e 
ordem na casa de Deus.

•  Deve-se promover reuniões com os pais dos alunos para orientá-los 
nesse sentido. A igreja pouco pode fazer pela formação da criança, se o 
lar não cooperar eficazmente, orando, jejuando, apoiando, ensinando.
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ensagem das mais 
oportunas neste tempo do fim é a que busca despertar o povo de Deus 
com respeito à volta de Cristo. Não é que os outros temas do cristia
nismo sejam de importância inferior. Não falamos no sentido de hie
rarquia. Mas a verdade é que a igreja despertada para a volta de Cris
to estará atenta para tudo o que se relaciona com o Reino eterno, en
quanto se desprende do mundo material e transitório.

Entretanto, se é importante manter despertada a Noiva do Cor
deiro, é igualmente significativo estimular a conquista de almas. A 
igreja preparada estará santificada no dia do Senhor, quando subirá 
a encontrá-lo acima das nuvens. Mas a igreja despertada buscará, 
cada dia mais, arrebanhar outros, para que subam com ela à glória 
celestial.

Na certeza de sua vinda, levantai os vossos olhos para os campos 
brancos para a ceifa. No banquete do Senhor ainda há lugar. Prossi
gamos achando as coisas perdidas, até que Ele venha. Devemos pre
gar com coragem porque Ele nos deu poder para ganhar almas, come
çando por Jerusalém, tendo como alvo chegar até os confins da terra. 
E, no final, encontraremos com o Senhor, que nos recompensará, pois 
Ele disse: O meu galardão está comigo.

Ao terminar este ano de 1983, estejamos atentos para os ricos ensi
namentos destas lições, para não sermos apanhados de surpresa, es
tando displicentes e negligenciando a nossa mais importante missão 
como Igreja do Deus vivo.



Lição 1 2 de outubro de 1983

A CERTEZA DE SUA VINDA

Verdade prática: Não teme
mos o futuro, porque descan
samos na certeza de que o 
Senhor brevemente voltará. 
Texto áureo: “Aquele que 
testifica estas coisas diz: Cer
tamente cedo venho. Amém.

Ora vem, Senhor Jesus.” Ap 
22.20.
Data da lição: 52 d.C. 
Lugar: Corinto 
Texto bíblico para o estudo 
da lição: 1 Ts 4.13-18; Ap 
22 . 12 - 20 .

LHTURA BfeUCA EM CLASSE

1 Ts 1.9,10; 4.15-18; At 1.10,11;
Ap 22.20

1 Ts 1.9 - Porque eles mes
mos anunciam de nós qual a 
entrada que tivemos para con
vosco, e como dos ídolos vos 
convertestes a Deus para ser
vir o Deus vivo e verdadeiro,

10 - E esperar dos céus a seu 
Filho, a quem ressuscitou dos 
mortos, a saber, Jesus, que nos 
livra da ira futura.

4.15 - Dizemo-vos, pois, isto 
pela palavra do Senhor: que 
nós, os que ficarmos vivos para 
a vinda do Senhor, não prece
deremos os que dcymem.

16 - Porque o mesmo Senhor 
descerá do céu com alarido, e 
com voz de arcanjo, e com a 
trombeta de Deus; e os que 
morreram em Cristo ressusci
tarão primeiro.

17 - Depois nós, os que fi
carmos vivos, seremos arreba
tados juntamente com eles nas 
nuvens, a encontrar o Senhor 
nos ares, e assim estaremos 
sempre com o Senhor.

18 - Portanto, consolai-vos 
uns aos outros com estas pala
vras.

At 1.10 - E, estando com os 
olhos fitos no céu, enquanto ele 
subia, eis que junto dele se pu
seram dois varões vestidos de 
branco.

11 - Os quais lhes disseram: 
Varões galileus, por que estais 
olhando para o céu? Esse Je
sus, que dentre vós foi recebido 
em cima no céu, há de vir as
sim como para o céu o vistes ir.

Ap 22.20 - Aquele que testi
fica estas coisas diz: Certa
mente cedo venho. Amém. Ora 
vem, Senhor Jesus.

VOCABULÁRIO

Entrada (1 Ts 1.9). Paulo faz 
alusão aqui à repercussão do 
seu trabalho evangelístico em 
Tessalônica; que o mesmo não 
ficou infrutífero, sendo a igreja 
naquela cidade o resultado da 
conversão havida por meio do 
seu trabalho ali. (Ver também 
1 Ts 2.1,2 em comparação com 
At 17.1-4.)
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Dos ídolos vos convertestes (1
Ts 1.9). Todas as nações de en
tão eram idolatras. Portanto, a 
conversão a Cristo, entre os 
gentios, era sempre uma con
versão dos ídolos para servir o 
Deus vivo, uma vez que os ído
los são deuses mortos. Compare 
esta expressão com a exortação 
de Paulo em At 14.15»

Esperar... seu Filho (1 Ts 1.10). 
A idéia de Paulo aqui é a de que 
a espera de Jesus em sua segun
da vinda é uma coisa muito im
portante na vida cristã. O após
tolo apresenta dois objetivos 
para o salvo: 1) servir o Deus 
vivo (v.9); 2) esperar dos céus a 
seu Filho. Naturalmente, exis
tem outros deveres cristãos, 
mas esses devem ser executa
dos enquanto o crente espera 
dos céus a volta de Jesus. Esses 
afazeres estão implícitos no ter
mo “servir o Deus vivo” .

Ira futura (1 Ts 1.10). Isto signi
fica que os crentes em Cristo 
Jesus são salvos por ele do cas
tigo que recairá sobre todo o 
mundo quando se manifestar a 
ira de Deus durante a tribula
ção qjie precederá o dia do Se
nhor (Rm 2.5). Os salvos não 
estão mais sujeitos â essa ira 
(Jo 5.24). Em meio a essa ira 
ainda haverá misericórdia, por
que naquele terrível período a
inda haverá oportunidade para 
salvação (Ap 6.9-11; 7.13,14;
20.4).

Nós, os que ficarmos vivos (1
Ts 4.15). Jesus avisou com cla
reza, a respeito da sua volta, 
que não nos compete saber o 
tempo (At 1.7). No texto em 
apreço, o apóstolo Paulo se in
clui entre os que estariam entre 
os vivos se Jesus voltasse em 
seus dias. Mas ele mesmo, es
crevendo aos coríntios, se inclui 
entre os que vão ressuscitar (1 
Co 6.14; 2 Co 4.14). Não há 
contradição, pois o texto é divi
namente inspirado. E Paulo, 
pessoalmente, não o sabiá; so
mente Deus o sabe.

Descerá... com alarido (1 Ts

4.16). Esse alarido, porém, não 
será ouvido pelo mundo incré
dulo, pois a Igreja subirá, para 
encontrar o Senhor nos ares. 
(4.17L\ Êrverdade que a Bíblia ] 
diz que todo olho o verá. Mas 
isto só acontecerá por ocasião j 
da sua vinda em glória, mais 
tarde, para julgar as nações e 
estabelecer o milênio (M t 
24.30). O arrebatamento da 
Igreja, porém, terá lugar sete 
anos antes da grande tribula
ção, a qual findará com o juízo 
das nações vindo a seguir a ins

tauração do milênio. ~
Ressuscitarão primeiro (1 Ts

4.16). Isto quer dizer que os sal
vos por Jesus, cujos corpos esti
verem no pó da terra, ressusci
tarão, precedendo os vivos no 
encontro com o Senhor nos 
ares. Imediatamente os vivos, 
já transformados, integrarão o 
cortejo do Senhor. O v.17 diz: 
“Nós, os que ficarmos vivos, se
remos arrebatados juntamente 
com eles entre nuvens, para o 
encontro do Senhor nos ares.”

Varões vestidos de branco (At
1.10). Aqui se trata de seres an
gelicais, que anunciaram a vol
ta de Jesus, conforme o v. 11. O 
mesmo termo “varões” , no 
v .ll, também significa seres 
humanos, como está bem defi
nido com o adjetivo “galileus” . 
Os anjos são assim, às vezes 
chamados, por se àpresenta- 
rem como varões, como tantas 
vezes atestam as Escrituras.

Como... o vistes ir (At 1.11). O 
texto é claro ao dizer que do 
mesmo modo visível como Je
sus subiu, Ele voltará. Mas 
existem heresias por aí, afir
mando que Ele voltará através 
da pregação do evangelho e da 
salvação dos povos, sendo a 
Igreja o corpo de Cristo. Os 
crentes devem estar alerta para 
não se deixar levar por essas 
idéias contrárias aos ensinos da 
Palavra de Deus.

Aquele que testifica estas coi
sas (Ap 22.20). Trata-se de Je
sus, conforme o v.16. João, que



falava com o Senhor, disse: “0- 
ra vem, Senhor Jesus.”

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Providenciar um mapa da ci
dade de Jerusalém e arredores, 
e localizar o monte das Olivei
ras, de onde Jesus subiu para o 
céu na presença dos discípulos 
(At 1.12). Lucas fala que Jesus 
levou seus discípulos até Betâ- 
nia (Lc 24.50) e ele próprio diz

ue eles voltaram do monte 
as Oliveiras. Esse monte fica 

entre Jerusalém e Betânia, por 
isso não há contradição nas 
duas citações. Betânia fica na 
parte leste do dito monte.

2. Observar que foi no monte das 
Oliveiras que os dois seres an
gelicais falaram sobre a volta 
de Jesus, enriquecendo as 
mensagens anteriores com o 
detalhe de que será do mesmo 
modo como ele subiu.

3. Fazer um quadro comparativo 
das parábolas: dos dois servos 
(Mt 24.45-51); dos lavradores 
maus (Mt 21.33-40); dos talen
tos (Mt 25.14-30). Procure 
descobrir os pontos em co
mum, como por exemplo: a) 
Todas falam de um senhor 
que foi para longe, mas que vai 
voltar; b) todas dizem que o 
senhor, quando voltar, chama
rá os seus servos para uma 
prestação de contas; c) todas 
falam de recompensa pára os 
servos fiéis e castigo para os 
negligentes.

OBJETIVOS DA UCAO

1. Arraigar a convicção a respeito 
da segunda vinda de Jesus a 
este mundo, primeiro para 
buscar a sua Igreja; depois, 
para reinar no milênio.

2. Falar da importância da se
gunda vinda do Senhor, da 
qual há centenas de referên
cias bíblicas. Dela falaram 
profetas do Antigo Testamen

to, apóstolos, anjos e o próprio 
Senhor Jesus.

3. Mostrar a importância do eh- 
sino de (Jesus sobre a sua se
gunda vinda nas parábolas, 
especialmente a das dez vir
gens, dos dois servos, dos ta 
lentos e dos lavradores maus.

4. Ensinar que todo o ensino' 
} bíblico a respeito da segunda
j vinda tem como principal fi
nalidade despertar e manter 
alerta a Igreja, para que os 
crentes não estejam desaper
cebidos quando o Senhor vol
tar.

ESBOÇO DA UCAO

INTRODUÇÃO 
I. A CERTEZA QUE VEM 

DO ENSINO GLOBAL 
DA ESCRITURA

II. A CERTEZA QUE VEM 
DAS PARÁBOLAS
1. A parábola das dez vir

gens
2. A parábola dos dois ser

vos
3. A parábola dos lavrado

res maus
4. A parábola dos talentos

III. A CERTEZA QUE VEM 
DAS PROFECIAS
1. O significado das profe

cias bíblicas
2. Algumas profecias do An

tigo Testamento
3. Algumas profecias do 

Novo Testamento

IV. A CERTEZA QUE VEM 
DAS PROMESSAS
1. A promessa apresentada 

pelos apóstolos
2. A promessa através dos 

anjos
3. A promessa feita por Je

sus Cristo



EXPOSIÇÃO DA LIÇAO

INTRODUÇÃO
Toda a Bíblia testifica da se

gunda vinda de Cristo a esta ter
ra. O plano completo da reden
ção somente se consuma efetiva
mente através de duas vindas 
pessoais do R edentor (Hb
9.27,28).

Da mesma forma como temos 
crido na realidade do primeiro 
advento do Senhor Jesus, deve
mos estar absolutamente convic
tos de que Ele voltará outra vez 
(Jo 14.18).

N a tu ra lm en te , não será 
possível, numa só lição de Escola 
Dominical, com o pouco tempo 
de que dispomos para o estudo, 
tratarmos de um assunto tão im
portante em toda a sua amplitu
de. Por isto, aconselhamos aos 
alunos que desejarem adquirir 
maior conhecimento sobre o as
sunto, escreverem à Casa Publi- 
cadora das Assembléias de Deus 
e pedirem alguns dos excelentes 
livros por ela publicados sobre o 
assunto.

I. A CERTEZA QUE VEM DO 
ENSINO GLOBAL DA ES
CRITURA

O apóstolo Paulo ensinou à 
igreja em Tessalônica a verdade 
do duplo propósito de nossa sal
vação: a) servir a Deus; b) espe
rar dos céus a Jesus (1 Ts 1.9,10).

A Escritura fala da segunda 
vinda de Cristo oito vezes mais 
do que fala da primeira. Somen
te no Novo Testamento existem 
cerca de 318 referências a esse 
glorioso acontecimento.

Em 24 dos 27 livros do Novo 
Testamento, a segunda vinda de 
Jesus é mencionada. Isto é, ocor
re em 216 dos 260 capítulos. 
Como afirma o escritor William 
Fitch, “se se retirasse do Novo 
Testamento a mensagem da se
gunda vinda somente restariam 
sombras de sua gloriosa plenitu
de” .

É preciso frisar que existem 
importantes referências à se
gunda vinda do Senhor, no An
tigo Testamento, como Dn 7.13; 
Jr 23.5; Zc 12.10; 14.4, mas as 
profecias mais claras estão no 
Novo Testamento. Daí, a signifi
cação das palavras de William 
Fitch.

II. A CERTEZA QUE VEM 
DAS PARÁBOLAS

1. A parábola das dez vir
gens, mencionada em Mt 25, 
apresenta a segunda vinda como 
a auspiciosa chegada do Esposo. 
No verso 6, temos a maravilhosa 
chave do evento: “Mas à meia- 
noite ouviu-se um clamor: aí 
vem o esposo, saí-lhe ao encon
tro.”

Segundo o costume antigo, 
na noite de núpcias, o noivo le
vava a noiva para casa, acompa
nhado dos amigos de ambos, 
sendo o cortejo engrossado por 
aqueles que os esperavam pelo 
caminho, portando lâmpadas, 
para homenagear os nubentes. 
Jesus fez uso desse costume 
para ilustrar a sua volta, quando 
seus “amigos” (Jo 15.15) o esta
rão esperando.

2. A parábola dos dois ser
vos (Mt 24.45-51) apresenta três 
vezes o verbo vir, sempre aludin
do ao Senhor: a) “O Senhor, 
quando vier” (v.46); b) “tarde 
virá” (v.48); c) “virá o Senhor” 
(v.50).

Na primeira citação, temos a 
afirmação de que o Senhor virá. 
É uma certeza de sua vinda. Na 
segunda, é o servo negligente que 
diz que Ele virá, porém, irá de
morar, pelo que não se mantém 
preparado para recebê-lo. Na 
terceira citação, o aviso de que a 
sua vinda será de repente, e os 
desavisados serão colhidos de 
surpresa; e que os fiéis deverão 
estar sempre preparados.

3. A parábola dos lavrado
res maus dá ênfase, de igual mo
do, ao Senhor da vinha que um
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dia regressará: “Quando pois 
vier o Senhor da vinha, que fará 
àqueles lavradores?” (Mt 21.40).

4. A parábola dos talentos 
(Mt 25.14-30) destaca a grande 
lição da atividade dos servos no 
período que precede a vinda do 
Senhor.

O regresso do Senhor está re
lacionado com a prestação de 
contas dos servos, por causa dos 
talentos recebidos. Vejam o ver
so 19: “E muito tempo depois 
veio o Senhor daqueles servos, e 
fez contas com eles.”

Isto posto, entende-se clara
mente qué a doutrina da volta do 
Senhor Jesus deve ser crida tam
bém, porque foi o tema domi
nante de várias de suas parábo
las.

III. A CERTEZA QUE VEM 
DAS PROFECIAS

A profecia teve inicio nos 
dias de Enoque, isto é, nos pri
meiros anos vividos pelo ho
mem na terra (Jd 14), mas o pri
meiro homem a ser chamado 
de profeta na Bíblia foi Abraão 
(Gn 20.7). Entretanto, o primei
ro a exercer o ofício de profeta 
foi Moisés, que se tornou o mo
delo do profeta do Antigo Tes
tamento (Dt 18.15).

Quase a metade do texto da 
Bíblia Sagrada é de natureza 
profética. No livro do Apocalipse 
lemos que “o testemunho de Je
sus é o espírito de profecia” 
(19.10).

1. O significado das profe
cias bíblicas. As profecias reve
lam a profunda sabedoria de 
Deus e sua maravilhosa pres
ciência. Elas fortalecem a nossa 
fé e tomam eloqüente a nossa es
perança. As profecias são como a 
lanterna do Espírito para os dias 
em que atravessamos túneis es
curos. Elas estabelecem o parâ
metro de Deus e nos dão direção, 
conforto e paz.

Em sua primeira vinda, Jesus 
veio como Cordeiro de Deus e so

freu até a morte (Is 53; Jo 1.29). 
Na segunda vinda, Ele se mani
festará como o Leão da tribo de 
Judá e estará coroado de glória 
(Mt 24.30). Assim Ele é apresen
tado pelos profetas.

“Existe uma Constituição 
dos Estados Unidos muito bem 
gravada em cobre, de forma tal 
que, ao ser contemplada de 
perto, não se pode discernir 
mais do que alguma coisa es
crita, porém, ao longe, deixa 
transparecer o rosto de George 
Washington. A face do grande 
americano destaca-se nas le
tras, o que impede, a certa dis
tância, a leitura das palavras ali 
gravadas.

“Esta é também a maneira 
de contemplar-se as Escrituras. 
Digam os homens o que quise
rem desta ou daquela idéia da 
Bíblia, se a contemplarmos com 
fé, veremos brilhando no meio 
dela a face de Jesus Cristo.” 
(Tesouro de Ilustrações - n» 
109).

2. Algumas profecias do 
Antigo Testamento. De um
modo maravilhoso, encontramos 
no texto do Antigo Testamento 
ricas referências à segunda vinda 
de Cristo: a) Em Dn 7.13,14, o 
profeta diz: “Eu estava olhando 
nas minhas visões da noite, e eis 
que vinha nas nuvens do céu um 
como o filho do homem; e diri
giu-se ao ancião de dias, e o fize
ram chegar até ele. E foi-lhe 
dado o domínio e a honra, e o rei
no, para que todos os povos, na
ções e línguas o servissem; o seu 
domínio é um domínio eterno, 
que não passará, e o seu reino o 
único que não será destruído.” b) 
Por meio do profeta Zacarias, o 
Senhor disse: “E olharão para 
mim, a quem transpassaram” 
(Zc 12.10). c) E o profeta Jere
mias disse: “Eis que vêm dias, 
diz o Senhor, em que levantarei a 
Davi um renovo justo; e, sendo 
rei, reinará, e praticará o juízo e

7



a justiça na terra” (Jr 23.5,6). d) 
E o profeta Zacarias previu 
aquele dia, dizendo: “E naquele 
dia estarão os seus pés sobre o 
monte das Oliveiras, que está de
fronte de Jerusalém para o orien
te; e o monte das Oliveiras será 
fendido pelo meio, para o oriente 
e para o ocidente, e haverá um 
vale muito grande; e metade do 
monte se apartará para o norte, e 
a outra metade dele para o sul” 
(Zc 14.4).

Nos textos acima, podemos 
notar com que clareza os profetas 
do Antigo Testamento viram o 
dia da segunda vinda do Senhor 
Jesus, em poder e glória.

3. Algumas profecias do 
Novo Testamento. Judas, o es
critor da epístola que leva o seu 
nome, fez referência a uma pro
fecia de Enoque, dizendo: “Eis 
que é vindo o Senhor com milha
res de seus santos; para fazer juí
zo contra todos e condenar den
tre eles todos os ímpios, por to
das as suas obras de impiedade, 
que impiamente cometeram, e 
por todas as duras palavras que 
ímpios pecadores disseram con
tra ele” (Jd 14,15).

No livro do Apocalipse, te
mos as mais notáveis expressões 
da segunda vinda do Senhor, 
pois, na visão de Patmos, o após
tolo João viu coisas sublimes, 
além da experiência humana, 
constituídas de fatos jamais 
acontecidos. A visão que ele teve 
de Jesus foi assim: “E estava 
vestido de uma veste salpicada 
de sangue; e o nome pelo qual se 
chama é a Palavra de Deus. E se
guiam-no os exércitos no céu em 
cavalos brancos, e vestidos de li
nho fino, branco e puro. E da sua 
boca saía uma aguda espada, 
para ferir com ela as nações; e ele 
as regerá com vara de ferro; e ele 
mesmo é o que pisa o lagar do vi
nho do furor e da ira de Deus 
Todo-poderoso” (Ap 19.13-15).

O próprio Senhor Jesus afir
mou: “E quando o Filho do ho
mem vier em sua glória, e todos 
os santos anjos com ele, então se
8

assentará no trono da sua glória” 
(Mt 25.31).

O.S. Boyer chama a atenção 
para a diferença entre a entrada 
triunfal de Jesus em Jerusalém 
(Lc 19.28-44), em que, embora 
chamada de triunfal, Jesus cho
rou (v.41), com a sua entrada 
triunfal por ocasião de sua vin
da em glória (Ap 19.11-16), 
montado num cavalo branco, 
como Rei dos reis e Senhor dos 
senhores. Na primeira, Jesus 
sabia que seria rejeitado e mor
to; na segunda, ele vem para 
reinar com todo o poder. Ale
luia! (Espada Cortante - Vol. 1 - 
pág. 304).

IV. A CERTEZA QUE VEM 
DAS PROMESSAS

A Bíblia é o inesgotável celei
ro das ricas e infalíveis promes
sas de Deus. A seguir, menciona
remos algumas delas, alusivas à 
segunda vinda de Cristo.

1. A promessa apresentada 
pelos apóstolos, a) Pedro: “Por
que não vos fizemos saber a vir
tude e a vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo, seguindo fábulas 
artificialmente compostas; mas 
nós mesmos vimos a sua majes
tade” (2 Pe 1.16). b) Tiago: “Se
de vós também pacientes, forta
lecei os vossos corações, porque 
já a vinda do Senhor está próxi
ma” (Tg 5.8). c) Paulo: “E a vós, 
que sois atribulados, descanso 
conosco, quando se manifestar o 
Senhor Jesus desde o céu com os 
anjos do seu poder” (2 Ts 1.7). d) 
João: “E agora filhinhos, perma
necei nele; para que, quando ele 
se manifestar, tenhamos con
fiança, e não sejamos confundi
dos por ele na sua vinda” (1 Jo
2.28).

2. Promessa através dos an
jos (At 1.10,11). O Pai Eterno 
providenciou a vinda de dois se
res celestiais no exato momento 
da ascensão do Senhor, enquanto 
os discípulos ainda olhavam 
para cima.



Mais uma vez os anjos minis
travam a favor dos que haviam 
de herdar a salvação e cumpriam 
as ordens do Eterno (Hb 1.14; SI 
103-20).

E assim eles trouxeram, tam 
bém, “a promessa de sua vinda” .

3. A promessa feita por Je
sus Cristo. Jesus tratou cuida
dosamente de infundir no cora
ção dos discípulos a doce espe
rança e a sublime convicção de 
sua volta.

De uma maneira muito es
pecífica, os discursos escatológi- 
cos dos Evangelhos sinóticos tra
tam deste tema. Cristo, pessoal
mente, prometeu voltar.

O texto canônico não foi en
cerrado oficialmente até que o 
Filho de Deus o selou còm a reno
vação da promessa de voltar bre
vemente, de voltar com certeza.

Três vezes na última página 
da Bíblia a promessa do Senhor 
se repete: “Eis que presto ve
nho” (v.7); “Eis que cedo venho” 
(v.12); “Certamente cedo ve- 
nho”p (v.20), o que deu lugar à 
última oração: “Ora vem, Se
nhor Jesus.” .

Seja esta a nossa oração coti
diana, posto que temos recebido 
com segurança a certeza de sua 
vinda. Amém.

Duas principais palavras 
gregas designam a manifesta
ção de Jesus na sua segunda 
vinda: Parousia, que quer di
zer “presença”, “chegada”. E 
apokálups is , que significa 
“desvendamento” ou “desco
berta”. Isto, porque, enquanto 
Jesus está reinando (hoje) ocul
tamente nos corações dos sal
vos, em sua segunda vinda ele 
reinará visivelmente sobre toda 
a terra e sobre todos os ho
mens. Outros dois nomes em
pregados são “Epiphanéia” =  
aparição ou retorno, como em 1 
Tm 6.14 e 2 Ts 2.8; e “Phóneros” 
= fulgor, manifestação, como 
em Cl 3.4 e 1 Pe 5.4.

BVISWAMENTOS PRÁTICOS

1. Toda a Bíblia fala de duas vin
das de Jesus a este mundo: A 
primeira, como Salvador, para 
morrer na cruz; a segunda, 
como Rei e Senhor, para go
vernar sobre todos os homens.

2. Quando nos convertemos a 
Deus, deixando os ídolos, o ob
jetivo de nossa nova vida é du
plo: servir a Deus e esperar dos 
céus o seu Filho.

3. A Bíblia nos fala da segunda 
vinda de Jesus pela palavra 
dos profetas, dos apóstolos, 
dos anjos e do próprio Senhor 
Jesus, diretamente e por pará
bolas.

4. As referências no Antigo Tes
tamento à volta de Jesus são 
relativamente poucas, em 
comparação com a vasta refe
rência encontrada no Novo 
Testamento.

QUESTIONÁRIO

1. Qual o duplo propósito de 
nossa salvação, de acordo 
com o ensino de Paulo?

2. Em quantos livros e capítulos 
do Novo Testamento a men
sagem da segunda vinda é ci
tada?

3. Mencione duas parábolas 
que tratam da volta de Cris
to.

4. Mencione dois profetas do 
Antigo Testamento que pre
disseram o segundo advento 
de Cristo.

5. Em que parte da Escritura os 
anjos falam do regresso de 
Cristo a este mundo?

6. Que existe.de comum nas pa
rábolas dos dois servos, dos 
lavradores maus e dos talen
tos?

7. Em que lugar Jesus subiu 
para o céu diante dos discí
pulos?
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Lição 2 9 de outubro de 1983

SINAIS DF SUA VINDA

Verdade prática: Em nossos 
dias, os sinais da segunda 
vinda de Cristo, mais do que 
nunca, demonstram a sua 
proximidade.
Texto áureo: “E pergunta
ram-lhe, dizendo: Mestre, 
quando serão pois estas coi
sas? E que sinal haverá 
quando isto estiver para 
acontecer?” Lc 21.7.

Data da lição: Provavel
mente 63 d.C.
Lugar: Cesaréia (durante os 
dois anos da prisão de Pau
lo), ou Filipos (durante a per
manência aí de Lucas, entre 
52 e 58 d.C.).
Texto bíblico para o estudo 
da lição: Lc 21.25-38; Mt 
24.45-51.

IBTURA BfeUCA BVI CLASSE

Lc 21.25-30,38; Mt 24.45,46.
Lc 21.25 -E  haverá sinais 

no sol e na lua e nas estrelas; e 
na terra angústia das nações, 
em perplexidade pelo bramido 
do mar e das ondas;

26 - Homens desmaiando de 
terror, na expectação das coi
sas que sobrevirão ao mundo. 
Porquanto as virtudes do céu 
serão abaladas.

27 - E então verão vir o Fi
lho do homem numa nuvem, 
com poder e grande glória.

28 - Ora, quando estas coi
sas começarem a acontecer, 
olhai para cima e levantai as 
vossas cabeças, porque a vossa 
redenção está próxima.

29 - E disse-lhes uma pará
bola: Olhai para a figueira, e 
para todas as árvores;

30 - Quando já Itêm rebenta
do, vós sabeis por vós mesmos, 
vendo-as, que perto está já o 
verão.
10

38 - E todo o povo ia ter com 
ele ao templo, de manhã cedo, 
para o ouvir.

Mt 24.45 - Quem é pois o 
servo fiel e prudente, que o Se
nhor constituiu sobre a sua ca
sa, para dar o sustento a seu 
tempo?

46 - Bem-aventurado aque
le servo que o Senhor, quando 
vier, achar servindo assim.

VOCABULÁRIO

Sinais (Lc 21.25). Esses sinais 
no sol, na lua e nas estrelas têm 
sido ponto de confusão de líde
res que se julgam “ilumina
dos” , e que querem explicar 
coisas difíceis, tornando-se 
mestres segundo as concupis- 
cências dos homens (2 Tm 4.3). 
Dizem esses “entendidos” que 
tais fatos já aconteceram,, ci
tando fatos ignorados da histó
ria, confundindo meteoros com 
estrelas, para incutir na mente



de crentes neófitos as suas 
terríveis heresias (Veja Cl 2.16
23; 1 Tm 4.1-5 etc.).

Bramido do mar (Lc 21.25). 0  
estado caótico da Natureza 
descrito aqui, envolve não só os 
corpos celestes -  sol, lua e es
trelas -  como também a terra e 
o mar. A reviravolta será a tal 
ponto espantosa que não en
contra paralelo na história, 
pelo que disse Daniel: “Um 
tempo de angústia qual nunca 
houve” (Dn 12.1). Ver também 
Mt 24.21.

Homens desmaiando de terror 
(Lc 21.26). Normalmente, os 
homens são considerados for
tes. A referência aqui é prova 
da gravidade da situação do 
mundo nos dias previstos para 
anteceder a chegada de Jesus 
na sua segunda vinda. Tal si
tuação pode ser comparada aos 
exemplos citados em Mt 28.4 e 
Hb 12 21

Virtudes do céu (Lc 21.26). 
Aqui, a palavra para “virtu
des” é no original “dunamis” . 
Certamente querendo dizer que 
nos tempos a que se refere a 
profecia, as leis preestabeleci
das pelo Criador, que regem os 
céus, isto é, as poderosas leis da 
natureza, serão desagregadas, 
como bem o revela o livro de 
Apocalipse. Essas leis envol
vem a influência dos astros en
tre si, especialmente no que 
tange a relação de massa e dis
tância. Nesse caos previsto 
para aqueles dias, haverá dese
quilíbrio na ordem, que per
meia o cosmos. Suas virtudes 
do céu serão abaladas.

Verão vir o Filho do homem (Lc 
21.27). Aqui fala da vinda do 
Senhor em glória para estabele
cer o milênio.

Figueira (Lc 21.29). Jesus usou 
a figueira para representar Is
rael, figuradamente. Assim 
como a figueira fica sem folhas, 
como morta, durante o inverno, 
mas vindo o verão brotam-lhe 
folhas, o renascimento de Israel 
como nação seria sinal da pro

ximidade do fim, assinalando a 
sua vinda iminente. E Israel es
tá florescendo em nossos dias!

Dar o sustento (Mt 24.45). 0  
significado desta expressão é 
abrangente, pois inclui todo o 
serviço cristão a ser exercido 
enquanto se espera a volta de 
Jesus. “Dar o sustento a seu 
tempo” significa que não se 
deve deixar para depois o cum
primento do ministério da pre
gação do evangelho na sua inte
gridade e com todas as suas im-
Til

Servindo assim (Mt 24.46). Es
ta expressão engloba o cum
primento do dever e a vigilân
cia constante que o crente em 
Jesus deve manter.

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Use um quadro de giz e divida-
o em cinco partes, com linhas 
verticais. Coloque na coluna 
da esquerda a lista de sinais 
referentes ao primeiro tópico 
da lição:(Sinais na área políti
ca; na seguinte, as do segundo 
tópico.i Sinais na área da Na
tureza ;"íia^Cêrcêirã7õsTtins^o 
TSrceiro tópico:]J3inais_nas á
reas sociais e morais; na quar
ta, osTtens~3d~qnarto tópico: 
Sinais.na.área.. religiosa.. Não 
se limite aos exemplos referi
dos na lição, mas acrescente 
aqueles que obtiver, desde que 
bem enquadrados ao seu tópi
co. Complete na coluna da di
reita, com os itens do quinto 
tópico: 0  sinal da figueira.
Observação: Vá colocando os 

itens em cada coluna à propor
ção que os for focalizando e 
não antes, para tornar o estu
do mais interessante.

2. Faça, para o item “terremo
tos” , um quadro comparativo 
à parte, destacando o índice 
progressivo, indicando a con
vulsão da terra nestes dias do 
fim, quando Jesus está para
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voltar. Use um cartaz previa
mente elaborado, para não de
pender do quadro de giz, que 
estará ocupado com o recurso 
educacional anterior.

3. Agora, use um mapa contendo 
Jerusalém e arredores, apare
cendo o monte das Oliveiras, 
onde Jesus se despediu dos 
seus discípulos e subiu ao céu, 
segundo At 1.12. Mostrar que, 
ao voltar, Jesus pisará nova
mente sobre o mesmo monte, 
segundo Zc 12.4. Faça isto, 
lendo esses textos.

OBJETIVOS DA UCAO

J../ Despertar os crentes para os 
diversos sinais da segunda vin
da de Jesus, os quais já se 
cumpriram quase todos e al
guns estão se cumprindo, assi
nalando a proximidade da vol
ta do Senhor.

2) Informar os crentes de modo a 
promover maior interesse na 
Igreja com respeito à segunda 
vinda de Jesus, o que reclama

. vigilância e santificação.
3] Alertar a Igreja, pois os sinais 

cumpridos nos garantem que 
estamos às vésperas da volta 
de Jesus para buscar a sua 
Igreja. Todo cuidado é impor
tante, já que os desapercebi
dos ficarão para enfrentar a 
grande tribulação que se se
guirá imediatamente.

ESBOCODAUCAO

INTRODUÇÃO
I. SINAIS NA ÁREA POLÍ

TICA
1. Guerras
2. A custo material das guer

ras
3. A confederação dos reis do 

norte
II. SINAIS NA ÁREA DA 

NATUREZA
1. Terremotos
2. Dados estatísticos

III. SINAIS NAS ÁREAS SO
CIAL E MORAL
1. Fomes e flagelos
2. Violência
3. Divórcio e perversão se

xual
4. Orgia

IV. SINAIS NA ÁREA RELI
GIOSA
1. Falsos cristos
2. Apostasia
3. Falsos líderes
4. Indolência e frigidez, 

queda da fé
5. Descrença na vinda do 

Senhor
6. Perseguição e martírio

V. O SINAL DA FIGUEIRA
1. A dispersão
2. 0  retorno
3. A restauração

EXPOSIÇÃO DA LIÇAO
INTRODUÇÃO

A atenção da Igreja está vol
tada com grande simpatia, inte
resse e expectativa para os mui
tos sinais que estão acontecendo 
nas mais distintas esferas, sinais 
estes que estão preditos nas Es
crituras como os acontecimentos 
que se dariam precedendo a vol
ta triunfante do Senhor Jesus.

Muitos piedosos e eruditos 
servos de Deus têm chegado à 
conclusão de que na realidade 
quase todos os sinais anunciados 
têm tido seu cumprimento. A 
hora de nossa redenção efetiva
mente se aproxima!

Nesta lição, examinaremos 
alguns dos muitíssimos sinais de 
sua vinda. Os sinais que a Bíblia 
menciona não têm o propósito de 
nos revelar a data do retorno de 
Cristo. Homem algum tem o di
reito de conhecê-la previamente 
(Mt 24.36; 1 Ts 5.2),

Os sinais constituem solene 
aviso da parte de Deus, e o pro
pósito do Senhor é que todos es
tejamos aptos a discerni-los, a 
fim de não sermos apanhados de 
surpresa no dia da volta de nosso 
querido Redentor (Lc 21.28; 1 Ts
5.4).
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I. SINAIS NA ÁREA POLÍTI
CA

1. Guerras (Mt 24.6-7; Lc
21.9,10).

a. Entre os anos de 1898 e 
1967 houve 128 conflitos arma
dos no mundo, sendo que 73 
ocorreram nos últimos 20 anos.

b. Durante a I Guerra Mun
dial morreram 8.418.000 milita
res e 1.300.000 civis. Na II, mor
reram 16.933.000 militares e
34.305.000 civis. Isto, para não 
citar seus efeitos destruidores ao 
longo dos anos subseqüentes.

c. O orçamento militar da 
França para 1983 é da ordem de 
18,6 bilhões de dólares e a priori
dade se destina ao setor nuclear.

A recente guerra entre Ingla
terra e Argentina, nas ilhas 
Malvinas, despertou os pafses 
sul-americanos para a realida
de do perigo de guerra, isso 
vem acarretando uma mudança 
radical nos planos de defesa 
dessas nações, e, sem dúvida, 
trata-se de um sinal dos tem
pos, anunciando que Jesus vem 
breve.

2. O custo material das 
guerras. Incalculáveis fortunas 
têm sido gastas em armamentos, 
aumentando assim o caos que 
oprime a raça humana.

A primeira ministra da Índia 
informou que o custo de üm úni
co míssil intercontinental daria 
“para plantar 200 milhões de ár
vores, irrigar um milhão de hec
tares de terra, alimentar 50 mi
lhões de crianças subnutridas, 
comprar um milhão de toneladas 
de fertilizantes, construir 65 mil 
centros de saúde ou 340 mil esco
las primárias.”

3. A confederação dos reis 
do norte (Ez 38.14-16; 39.2; J1 
2.20). A Rússia e seus países sa
télites estão se fortalecendo a 
cada dia e muitas nações estão 
firmando estreitos pactos com o 
bloco soviético. A leitura dos tex
tos acima confirma ser este mais 
um sinal dos tempos.

Para dar uma pálida idéia do 
preparo do mundo para a guer
ra, vejamos um trecho do livro 
Israel, Gogue e o Anticristo, da 
autoria de Abraão de Almeida 
(CPAD - 3* edição - pág. 144): 
“Em 1ins de 1976, o Congresso 
norte-americano estudou um 
pedido do Pentágono para ven
der armas no valor de seis bi
lhões de dólares a dez pafses, a 
maioria do Oriente Médio, onde 
o Irã é o principal comprador, 
adquirindo somente nos Esta
dos Unidos, material bélico no 
valor de quatro e meio bilhões 
de dólares.” Mais adiante, na 
pág. 145, o autor escreve: “Os 
persas têm demonstrado inte
resses e ambições cada vez 
mais amplos. Isso os levará a 
unir-se aos russos...”

II. SINAIS NA ÁREA DA NA
TUREZA

L. Terremotos (Mt 24.7; Lc
21.11). O nosso século tem sido o 
mais castigado com diferentes ti
pos de terremotos e tremores de 
terra.

Em 15 de agosto de 1950, re
gistrou-se um dos mais violentos 
terremotos da história, na fron
teira da Índia com a China, na 
Cordilheira do Himalaia. Dezes
seis mil quilômetros quadrados 
de terra ficaram desolados e 
completamente destruídos. No 
dia 22 de maio de 1960, no Chile, 
cerca de 50 mil casas foram des
truídas por um grande terremo
to.

2. Dados estatísticos. Eis a
estatística dos terremotos regis

' trados nos últimos séculos: Sécu
lo X, 32; XI, 53; XII, 84; XIII.

. 115; XIV, 137; XV, 174; XVI. 
/ 253; XVn, 378; XVIII, 640; XIX, 

2119.
Vale acrescentar que no sécu

lo XX já se registraram mais ter
remotos que em todos os século? 
acima mencionados.

As Escrituras Sagradas di
zem que no fim dos tempos a
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terra será consumida pelo fogo. 
Pedro disse: "Os céus passarão 
com grande estrondo, e os ele
mentos, ardendo, se desfarão” 
(2 Pe 3.10,12). O aumento 
sensível da freqüência e da in
tensidade dos terremotos, por
ventura não indica uma convul
são da terra pela aproximação 
desse dia?

III. SINAIS NAS ÁREAS SO
CIAL E MORAL

1. Fornes e flagelos (Lc
21.11; Ap 6.8). Cinco milhões de 
pessoas na Etiópia têm séria es
cassez de cereais. Na província 
de Sidamo, um terço da popula
ção está atravessando graves ne
cessidades.

Em Uganda, 800 mil pessoas 
estão ameaçadas de morrer por 
desnutrição. Em certas regiões 
da Índia Central, 77% da popula
ção estão sofrendo de sérias enfer
midades devido à péssima nutri
ção.

2. Violência (Gn 6.11,13; Hc
1.3). Uma onda de violência 
cobre o mundo como resultado 
de uma estratégia satânica para 
afastar ainda mais a criatura do 
Criador.

Em 1980, nos E.U.A., regis
trou-se a seguinte estatística cri
minal: um assassínio a cada 23 
minutos; um crime violento a 
cada 24 segundos; um roubo a 
cada 58 segundos; e um assalto 
violento a cada 48 segundos.

3. Divórcio e perversão se
xual (Gn 6.1,2; 18.20; Rm
1.27,28). Em cada 1.000 pessoas 
no Djibute, 69 são divorciadas; 
nos E.U.A., 5; na URSS, 3,1; na 
Suécia, 2,7; na Dinamarca, 2,6.

Em cada 100 pessoas casa
das, 30,34 são divorciadas no Pa
namá; na Tanzânia, 20,56; em 
Botswana, 13; nos E.U.A, 11 e 
em Uganda, lí\22—

4. Orgia ( £ j ]in 3.4). A Orga
nização M undialae Saúde, uma 
agência especializada da ONU, 
declarou que o mundo está sob os 
efeitos de uma epidemia de fu

mar. Na Tailândia, entre 1970 e 
1977, o consumo de cigarros au
mentou em 50%. Nesse país, a 
população gasta 1/5 de suas ren
das com tal vício. No Ceilão, o 
aumento está ocorrendo na pro
porção de 8% ao anor—

Uma jornalista americana re
centemente descreveu o estado 
do mundo com as seguintes pala
vras: “Uma geração que se afun
dou na pornografia, violência, 
profanação, abuso do sexo e dro
gas. Há uma tragédia, a qual en
volve adolescentes grávidas, e as 
clínicas' de aborto estão prolife
rando assustadoramente” . São 
sinais da vinda do Senhor.

É algo inacreditável o avan
ço científico dos últimos anos. 
Uma nave espacial envia uma 
fotografia por meio de sinais 
eletromagnéticos a distâncias 
inimagináveis. Esses sinais são 
captados e convertidos em fo
tografias quase tão nítidas 
quánto aquelas tiradas com fil
mes.

Os computadores fazem coi
sas tão incríveis que nos leva ao 
pasmo. Sistema complicado de 
comunicação, como a JV a co
res, as microondas, o tape- 
cassete e muitos, são frutos da 
multiplicação da ciência, em 
cumprimento de Dn 12.4. Du
rante séculos e milênios a ciên
cia se desenvolveu. Mas nos úl
timos dias ela tem se multiplica
do; cada ciência se desdobran
do em várias.

IV. SINAIS NA ÁREA RELI
GIOSA

1. Falsos cristos (Mt 24.5; 
Lc 21.8). Nos últimos 50 anos, 
cerca de 1.100 líderes apresenta
ram-se como cristos ou na condi
ção de salvadores do mundo.

2. Apostasia (Mt 24.10). A 
apostasia é a mais hedionda ne
gação da fé, da experiência de 
salvação, regeneração, batismo
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com o Espírito Santo e tudo mais 
que faz parte da vida cristã.

3. Falsos líderes (Mt 24.11). 
Os falsos profetas aqui são com
parados aos falsos líderes da obra 
de Deus, isto é, pessoas que se 
promovem a líderes com fins ga
nanciosos, que pregam a mensa
gem por interesse econômico- 
financeiros, que usurpam os bens 
das pessoas símplices, oferecen
do em troca bênçãos que não po
dem dar, pelo que terão de pres
tar contas ao justo Juiz de toda a 
terra.

4. Indolência e frigidez, 
queda da fé (1 Tm 4.1,2). “Por 
se multiplicar a iniqüidade, o 
amor de muitos esfriará” (Mt
24.12). E porventura não é o que 
estamos vendo abundantemente 
em nossos dias? Os falsos crentes 
vivendo em iniqüidade, servindo 
de motivo de esfriamento espiri
tual para aqueles que disso se es
candalizam.

5. Descrença na vinda do 
Senhor (2 Pe 3.3,4). Uma carac
terística dos escarnecedores dos 
últimos tempos é zombarem da 
vinda do Senhor, por parecer tar
dia. Mas isso caracteriza tam
bém o fim.

6. Perseguição e martírio 
(Lc 21.12; Mt 24.9; Ap 2.10). A 
perseguição aos cristãos não é 
coisa só do fim, mas ocorrerá 
também ali como sinal dos tem
pos.

/V. O SINAL DA FIGUEIRA
A sobrevivência do povo ju

deu através dos milênios pode 
ser considerado um milagre e so
mente Deus poderia torná-lo efe
tivo.

1. A dispersão (Lv 26.33; SI
44.11). Após 25 séculos de disper
são, Israel voltou a ter reconheci
da sua identidade nacional e 
hoje habita sua própria terra. A 
restauração nacional de Israel é 
um fato consumado.

2. O retorno (Dt 30.3; Is
11.11.12). O retorno dos filhos de

Israel foi profetizado mil anos 
antes da dispersão, por Moisés, e 
depois por outros profetas.

3. A resta u ra çã o  (D t 
4.30,31; Jr 31.28). “Deus não re
jeitou o seu povo” (Rm 11.2). Por 
isso prometeu restaurá-lo.

BSISMAMENTQS PRÁTICOS

1. A atenção da Igreja está volta
da para os sinais que anun
ciam a proximidade da segun
da vinda do Senhor, e não po
dia ser diferente, já que essa 
expectativa é importante para 
mantê-la alerta e santificada.

2. As guerras e rumores de guer
ras, tão freqüentes em nossos 
dias, apontam para a iminên
cia da segunda vinda do Se
nhor, como um sinal na área 
política.

3. Os terremotos são sinais da 
Natureza a dizer que Jesus 
breve virá para buscar a sua 
Igreja.

QUESTIONÁRIO
1. Como podemos saber o tempo 

da vinda do Senhor?
2. De que modo as nações estão 

se armando para a guerra?
3. Que sinais da Natureza ates

tam que Jesus vem breve?
4. Que sinal previsto por Daniel 

está se cumprindo em nossos 
dias?

5. Qual é o significado da figuei
ra?

6. Cite alguns itens da multipli
cação da ciência.

7. Como está reagindo a humani
dade, religiosamente, nos últi
mos dias?

8. Qual a importância do sinal 
da figueira para os nossos di
as?

9. Como se manifesta em nossos 
dias o sinal: fomes e flagelos?

10! Que são “falsos líderes”?
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Lição 3 16 de outubro de 1983

LEVANTAI OS VOSSOS OLHOS

Verdade prática: A Igreja 
deve sempre manter os olhos 
voltados para os campos mis
sionários, para não deixar de 
cumprir a sua missão de ga
nhar almas para Deus. 
Texto áureo: "Não dizeis 
vós que ainda há quatro me
ses até que venha a ceifa? Eis

que eu vos digo: Levantai os 
vossos olhos, e vede as terras, 
que já estão brancas para a 
ceifa. ” Jo 4.35.
Data da lição: Cerca de 26
d.C.
Lugar: Éfeso
Texto bíblico para o estudo 
da lição: Jo 4.1-42.

LEITURA BBUCA EM CLASSE

Jo 4.35-41
Jo 4.35 - Não dizeis vós que 

ainda há quatro meses até que 
venha a ceifa? Eis que eu vos 
digo: Levantai os vossos olhos, 
e vede as terras, que já estão 
brancas para a ceifa.

36 - E o que ceifa recebe ga
lardão, e ajunta fruto para a 
vida eterna; para que, assim o 
que semeia como o que ceifa, 
ambos se regozijem.

37 - Porque nisto é verda
deiro o ditado, que um é o que 
semeia, e outro o que ceifa.

38-E u vos enviei a ceifar 
onde vós não trabalhastes; ou
tros trabalharam, e vós entras
tes no seu trabalho.

39 - E muitos dos samarita- 
nos daquela cidade creram ne
le, pela palavra da mulher, que 
testifico u : D isse-m e tudo 
quanto tenho feito.

40 - Indo pois ter com ele os 
samaritanos, rogaram-lhe que 
ficasse com eles; e ficou ali dois 
dias.
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41 - E muitos mais creram 
nele, por causa da sua palavra.

VOCABULÁRIO

Quatro meses (Jo 4.35). Isto sig
nifica que estavam aproxima
damente no meado do mês de 
dezembro, faltando quatro me- 
sés~pSri a colheita.

Terras... brancas para a ceifa 
(Jo 4.35). É que a semente lan
çada no coração da samaritana 
já produzia frutos, bem como 
os produziria em muitos outros 
corações (v.41), não obstante o 
início da ceifa ser no mês de 
abril, e durar até à festa do 
Pentecoste. O importante da li- / 
ção tirada deste texto,HSr^e 
neste mundo é preciso esperar 
meses para que a semente se
meada produza o seu fruto, 
no reino espiritual não é neces
sário esse espaço de tempo. A 
expressão “campos brancos 
para a ceifa” era comumente 
usada pelos judeus para desig
nar a época da colheita para a 
lavoura de trigo e cevada.



Um é o que semeia (Jo 4.37). 
Quando Jesus disse aos discí
pulos “um é o que semeia, e ou
tro o que ceifa”, estava citando 
um provérbio. Entretanto, se
mear para outro colher pode ser 
uma maldição e colher o que 
outro semeou pode ser bênção, 
segundo (Js 24.13). Mas aqui, 
nas palavras de Jesus, tanto o 
que semeia quanto o que ceifa 
são abençoados (Jo 4.36).

Eu vos enviei a ceifar (Jo 4.38). 
Esta afirmação define o minis
tério dos discípulos, de ceifar 
almas para o reino de Deus, 
através da obra missionária.

Outros trabalharam (Jo 4.38). 
Os melhores autores acreditam 
que esses “outros” são os profe
tas que, através dos séculos, 
anunciaram o reino de Deus. 
Entretanto, ela inclui o próprio 
Senhor Jesus, que estabeleceu 
a base do evangelho pregando, 
ele próprio, a mensagem de sal
vação.

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Providencie um mapa da Pa
lestina no tempo do Novo Tes
tamento, e localize Sicar, en
tre o monte Ebal e o monte 
Gerizim, junto à estrada de 
Jerusalém a Samaria. Mostre 
aos alunos o lugar em que Je
sus pregou à mulher samarita- 
na, junto ao poço de Jacó. Si
car é modernamente identifi
cada com El-Ascar, na encosta 
oriental do monte Ebal.

2. Providencie um desenho de 
um poço, ou peça a um dese
nhista para ilustrá-lo em car
tolina. O poço é uma perfura
ção no terreno, em cujo fundo 
as águas se ajuntam. Em mui
tos lugares, em nossas cidades, 
existem poços semelhantes, 
chamados de cisternas (Jr
2.13). Para as pessoas que vi
vem em regiões desérticas da 
Palestina, a água representa 
uma preciosidade maior que o

ouro. Jesus nos dá a água viva, 
que dessedenta para sempre 
(Jo 4.13,14).

3. Outra forma de ilustrar a lição 
é providenciar uma fotografia 
de um campo de trigo em épo
ca de colheita (veja a capa 
desta revista), representando 
c>s campos missionários.fÜ"',

/  professor deverá explicar que 
/ campo missionário não quer 

dizer apenas lugares distantes. 
Atos 1.8 cita esses campos que 
podem ser: a cidade onde mo
ramos, o nosso Estado, o nosso < 
País e até os confins da terrav

4. Fazer um quadro comparativo' 
dos discípulos de Jesus e a mu
lher samaritana. a) Os discí
pulos tinham preconceito cçjn_-,N 
tia  a mulher (Jo 4.27); eles não ', 
falaram_.de_Jesüs~a ninguém j 
em l,Sicar; eles estavãm preo-~"

/cupãdõs em providenciar ali- 
í mento material para o grupo.
> b) A mulher de Samaria teve a 

felicidade de se encontrar com 
Jesus, que não fazia discrimi
nação nem acepção; falou de

I Jesus e conduziu muitas pes
soas a Jesus por dar um sim
ples testemunho de sua expe
riência com o Senhor; ela ficou 
mais interessada na água que 
cria uma fonte para a vida 
eterna, tanto que deixou o seu 
cântaro junto à fonte (Jo 4.28).

OBJETIVOS DA UCAO

1. Ensinar a respeito da ordem 
missionária de Jesus aos seus 
discípulos, mostrando-lhes o 
campo espiritual, que não ne
cessita de quatro meses para a 
ceifa, pois a semente do evan
gelho pode germinar e produ
zir frutos instantaneamente 
no coração daquele que crê.

2. Chamar a atenção dos crentes 
para a necessidade de abrir os 
olhos espirituais para contem
plar o mundo necessitado de 
salvação, e que espera da Igre
ja uma mensagem de vida
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eterna, que ninguém mais ’ Visão espiritual é uma coisa 
pode apresentar. («'que está muito relacionada à

3. Conduzir os crentes pelo cami- nossa fé. Quem tiver uma fé pe- 
nho da visão espiritual: visão , quena, jamais poderá ter uma 
de Jesus (Hb 12.2) ; visão pela grande visão da obra de Deus. E 
fé (Jo 11.40); visão dos campos - quem tiver uma grande fé não 
brancos para a ceifa (Jo 4.35), ■■ poderá jamais acomodar-se a 
visão sem a qual a igreja per- I uma pequena visão, 
derá o interesse pela conquista 
de almas para o reino de Deus.

e s b o c o d a u c a o

INTRODUÇÃO 
I. A IMPORTÂNCIA DOS 

OLHOS
1. O valor dos olhos e sua 

utilidade
2. Os cinco sentidos. A visão 

natural
3. Os olhos espirituais
4. O colírio espiritual

II. A VISÃO DE CRISTO
1. “Olhai para mim”
2. “Olhando para Jesus”
3. “Se creres, verás...”
4. “Vemos, porém, coroa

do...”
III. A VISÃO DOS CAMPOS 

BRANCOS
1. As ovelhas sem pastor
2. Buscando uma alma
3. Alcançando as multidões
4. Os campos estão brancos
5. Três maneiras de atender 

à visão dos campos bran
cos para a ceifa

EXPOSIÇÃO DA LIÇAO

INTRODUÇÃO
Sempre devemos dar graças 

ao nosso bom Deus pelos olhos 
que Ele nos deu e pela visão que 
os acompanha. E impossível 
avaliar em sua plenitude o que 
eles representam para nós. A li
ção desta semana tem por objeti
vo analisar a nossa visão sob o 
ponto de vista espiritual, a fim 
de que a exercitemos em uma di
mensão que glorifique a Deus e 
contribua para a expansão de seu 
reino.

L A IMPORTÂNCIA DOS 
OLHOS

Os olhos se situam entre os 
mais importantes órgãos do cor
po humano. A eles corresponde o 
sentido da visão.

1. O valor dos olhos e sua 
utilidade. Lemos em Pv 20.12) 
que “o olho que vê. o SenRor o 
fez”. Jesus nos ensina que “a 
candeia do corpo são os olhos” 
(Mt 6.22}.

A palavra de Jesus neste 
texto refere-se aos olhos repre
sentando os interesses, dese
jos, ideais, que manifestam a 
personalidade do homem: “Se 
os teus olhos forem bons, todo 
o teu corpo terá luz; se, porém, 
os teus olhos forem maus, o teu 
corpo será tenebroso” (Mt 
6.22,23).

João escreveu a respeito 
das coisas do mundo, incluindo 
“a concupiscência dos olhos” (1 
Jo 2.16). Certamente, refere-se 
o autor aos desejos da carne 
que penetram através dos 
olhos, isto é, pela cobiça daqui
lo que se vê. O significado da 
palavra concupiscência é dese
jo violento (do grego epithu- 
mia), o que acrescido de um 
adjetivo toma aspecto benigno 
ou maligno. É claro que o caso 
citado é de significação malig
na, pois “não é do Pai, mas do 
mundo.”

2. Os cinco sentidos. A vi
são natural. Em sua inigualável 
experiência, o Criador dotou 
cada criatura humana de cinco 
sentidos naturais, a saber: visão, 
audição, tato, olfato, paladar. A 
visao’~ê'sempre mencionada em 
primeiro lugar.
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O sexto sentido é conhecido 
da ciência, mas não é somado 
aos cinco mais conhecidos por 
depender de maiores conheci
mentos para entendê-lo. Trata- 
se do sentido cinestésico, que 
dá ao corpo a noção do peso.

3. Os olhos espirituais. A
Bíblia claFamenlèHistinguê dois 
tipos de olhos no homem: os na
turais, para a visão material; e os 
espirituais, para a espiritual.

Dependendo da visão que 
possua, o homem pode ser natu
ral ou espiritual (1 Co 2.9,10).

As duas principais faculda
des da alma são: o entendimento 
e a vontade. O entendimento 
percebe e julga; a vontade esco
lhe e rejeita. O entendimento são 
os olhos da alma, assim como a 
vontade são os seus pés. Quando 
sabemos o que é certo podemos 
andar no que é direito.

4. O colírio espiritual. O Se
nhor Jesus exortou o anjo da 
Igreja_em Laodicéia;„'“Aconse- 
lho-te que... unjas os teus olhos j

[ com colírio, para que vejas” (Ap '
Uufii.

A oração de Eliseu em favor" 
de seu moço, que não discernia o 
sentido espiritual da batalha 
contra o profeta, foi esta: “Se
nhor, peço-te que lhe abras os 
olhos, para que veja” (2 Rs 6.17).

O episódio de Eliseu e Geazi 
bem retrata a distinção entre a 
visão carnal e a espiritual, pois 
Geazi estava com os olhos da 
carne bem abertos. Mas ao orar 
Eliseu, os olhos espirituais do 
moço foram abertos e ele viu 
cavalos e carros de fogo em re
dor de Eliseu (2 Rs 6.17). Em 
seguida, Eliseu orou para que 
os seus inimigos ficassem ce
gos, e eles perderam a visão 
carnal, ficando à mercê de Eli
seu (v. 18,19).

*11. A VISÃO DE CRISTO
Somos o resultado de nossa 

visão. Por isso, a Bíblia nos ad
verte a sermos cuidadosos em 
nossa visão.

Davi nos deixou um grande 
exemplo sobre o perigo de uma 
visão contaminada pela concu
piscência carnal, no caso da 
mulher de Urias(2Sm 11.1-27). 
Sendo, porém, um exemplo ne
gativo, para não ser imitado. 
Não fora esse terrível pecado, 
Davi seria homem ideal (1 Rs 
15.5).

1. “ Olhai para mim” (Is
45.22). A visão do Cristo Salva
dor produz fé para a transforma
ção da vida. “Olharam para ele, 
e foram iluminados”'(SI 34.5).

Devemos levantar os nossos 
olhos e contemplar o episódio do 
Calvário. Ali está aberta a fonte 
de salvação para toda a humani
dade.

Ninguém poderá realizar algo 
significativo no reino de Deus, a 
não ser que tenha uma grande vi
são. E ninguém poderá ter uma 
grande visão da obra de Deus se 
não tiver primeiro uma grande 
visão da maior obra já realizada 
em todos os tempos: A redenção 
operada em Cristo na cruz do 
Calvário.

A visão, como focalizada 
aqui, é em relação ao plano de 
trabalho na obra_do,Senhor. É a 
visão celestial/Quem tem visão 

rde urrlllõ&ra pequena fará obra 
pequena; quem tem visão de 

cobra grande fará obra grande. 
Não há lugar para a exceção? 
Esaú não teve nenhuma visão 
da bênção da primogenitura, 
pelo que a perdeu para Jacó, 
que dela se apoderou por ambi
ção, sabendo do futuro proféti
co do seu povo. Mais tarde, Ja
có tornou-se um santo de Deus. 
Esaú como povo, não existe 
mais. Jacó, porém, jamais será 
destruído (Gn 25.29-34).

2. “ Olhando para Jesus”
(Hb 12.2). Esta é a visão da vitó
ria. Ê a visão de Cristo triunfan
te.

Somente esta visão nos dará 
condições de vencermos as tenta
ções que ousam distorcer e per
verter a nossa visão anterior. So-
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mente inspirados por Ele pode
mos repetir com o salmista: 
“Não porei coisa má diante de 
meus olhos” (SI 101.3).

A visão espiritual negativa 
leva qualquer pessoa ao caos es
piritual. Assim aconteceu com 
Eva, com Acã, com Ló etc.

Que o Senhor nos ajude a 
sempre levantarmos os nossos 
olhos e assim permaneceremos 
olhando para Jesus.

3. “ Se creres, verás...” (Jo
II.40). Os nossõs olhos espiri
tuais devem estar sempre ilumi
nados, a fim de que possamos ver 
a glória de Deus. São agentes 
principais da iluminação: a Pa
lavra e o Espírito. Paulo orou as
sim: “Tendo iluminados os olhos 
do vosso entendimento, para que 
saibais qual seja a esperança da 
sua vocação, e quais as riquezas 
da glória da sua herança nos san
tos” (Ef 1.18).

4. “Vemosj. porém, coroa
do...” (Hb_2.T5). Se levantarmos 
os nossos õIEos, veremos que 
Cristo está majestosamente co
roado.

a. Ele está coroado porque é 
R eiJIe i da glória (SI 24.10), Rei 
eterno (Lc 1.337 e Rei divino, 

'""ir. Ele está coroado porque é o 
N Messias, o Cristo, o Redentor , 

que conquistou a nossa salvação 
J M t  16.16; Jo 1.25,30). v

c. Ele está coroado por causa 
de sua tõtãl autoridade_gara.sal- 
var (Hb 7.25) para "curar (Is 
53.4,5) e para bátízàr cõm o 

,Espírito Santa (Mt 3.11). ~
III. A VISÃO DOS CAMPOS 
BRANCOS

Temos sido exortados pelo 
Senhor Jesus a levantar os nos
sos olhos a fim de contemplar
mos a situação caótica do mundo 
e partirmos para a sua evangeli
zação.

A visão missionária pode ser 
sobrenatural, como temos mui
tos exemplos conhecidos, 
como o caso de Gunnar Vin- 
gren e Daniel Berg e outros, 
mas pode ser uma visão basea
da no amor às almas perdidas,

sem nenhuma manifestação 
sobrenatural de revelação divi
na, mas sob a mesma inspira
ção saivífica. Isto significa que 
toda obra que visa conquistar 
almas para Jesus está sob a di
reção do Espírito Santo. (Confe
rir Gunnar Vingren - O Diário 
do P io n e iro , editado pela 
CPAD - págs. 20,21).
Ÿ  1. As ovelhas sem pastor 
(Mt 9.36). Os três anos de minis
tério de Jesus foram de constan
tes peregrinações. Ele abriu os 
seus olhos e viu que as multidões 
eram dignas de sua mais profun
da compaixão, visto que todos 
andavam desgarrados e errantes, 
como ovelhas que não têm pas
tor.

Talvez a principal causa da 
falha da igreja que não evangeli
za seja a falta de paixão pelas al
mas; e a causa do sucesso das 
igrejas que evangelizam seja a 
existência desse sentimento. 
Quem prega e não ganha almas, 
certamente precisa buscar essa 
paixão, esse amor, para sentir a 
dor e o peso que recairão sobre os 
perdidos.

É esta também a nossa visão?
2. Buscando uma alma. 

Cada alma humana é particular
mente interessante e preciosa 
para Jesus. Em Lucas 15 Jesus 
nos fala de uma delas (v.4), uma 
dracma (v.8) e um pecador 
(v.10).

Em João 1 lemos de um ho
mem (v.6), seu irmão (40,41). 
achou a Filipe (43) e achou Na- 
tanael (45).

Estamos também buscando o 
pecador, um a um?

3. Alcançando as multidões. 
Jesus percorreu toda a Palestina, 
à procura das multidões famin
tas. Ele foi o amigo das multi
dões desesperadas e aflitas (Mt
4.23-25; Mc 3.7^Lc 6.17).

Atualmente, há mais de 4 e 
meio bilhões de habitantes em 
nosso planeta e esta é a maior 
multidão de toda a história da 
raça humana. Quão grande é 
este desafio!
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Existem hoje muitas nações 
cujas portas se acham fechadas 
para ò Evangelho. Mas, com po
der de Deus, podemos anunciar a 
mensagem de Cristo nesses luga
res, usando meios especiais para 
chegar até eles. Mas não deve
mos negligenciar a pregação 
onde ainda há liberdade, pois ou
tras portas poderão fechar-se. E
o melhor nesses casos é que haja 
crentes nativos, que darão conti
nuidade à pregação evangélica 
aos seus compatriotas, quando 
estiver vedada a entrada de mis
sionários estrangeiros.

Para se fazer missões den
tro das fronteiras do Brasil é 
muito fácil, haja vista a liberda
de existente. Mas, em se tratan
do de missões estrangeiras, 
existem implicações diversas, 
que dependem de um conheci
mento profundo sobre as provi
dências a tomar. (Os interessa
dos deverão fazer contato com 
o secretário executivo da Se
cretaria Nacional de Missões da 
C.G.A.D.B., Pastor Kemuel So- 
tero Pinheiro, Estrada Vicente 
de Carvalho, 1083 - Caixa Pos
tal 20.022 - CEP 21.022 - Rio de 
Janeiro-RJ - Tels. 391-4336 e 
391-4535.)

4. Os campos estão brancos.
Esta é a nossa última hora. Algu
mas portas estão se fechando ra
pidamente para a obra missioná
ria e evangelística, de sorte que 
temos que possuir a visão verda
deira, paixão verdadeira, e, em 
seguida, façamos a obra de Deus.

A Igreja hodierna precisa, 
mais do que nunca, aperfeiçoar 
sua estratégia para poder cum
prir a ordem de pregar a todo o 
mundo. É que em muitos pafses 
onde não é permitida a entrada 
de missionários, existe avidez 
para arregimentação de técni
cos nas mais diversas áreas. 
Por que não estudar e se fazer 
técnico, depois ingressar nes
ses pafses, para pregar o evan

gelho de modo sábio, e ainda 
perceber um bom salário?

A visão da Igreja deve ser 
uma visão global. Em Mt 28.18- 
2Q encontramos quatro vezes "a 
palavra todo: Todo o poder, to
das as nações, todas as coisas e 
todos os dias. Em Mt 4.23,24 en
contramos o mesmo: Toda a Ga- 
liléia, toda a Síria, todos os que 
padeciam, e curava a todos. Vi
são total, paixão total, ação to
tal.

Que façamos o mesmo, nesta 
última hora, em nome do Senhor 
e para sua honra e glória.

5. Três maneiras de atender 
à visão dos campos brancos 
para a ceifa: a) Indo çomo mis
sionário; b) contribuindo para o 
sustento daqueles que vão; c) 
orando em favor da obra e dos 
obreiros. Todos nós podemos fa
zer duas destas três coisas. O res
tante, Deus fará.

ENSMAIVINTOS PRÁTICOS

1. A obra de salvação dos peca
dores é comparável à semea
dura e a colheita, exceto quan
to ao intervalo. Na lavoura, ele 
existe sempre, conforme as leis 
da Natureza; na conquista de 
almas, os campos estão sem
pre brancos para a colheita.

2. Assim como somos dotados de 
visão material, temos também 
uma visão espiritual, que deve 
ser santificada e enriquecida, 
para ser usada por Deus, para
o crescimento do seu reino.

3. Como obreiros do Senhor, fa
remos a obra de acordo com a 
visão que tivermos. Nunca 
realizaremos uma grande obra 
se tivermos uma pequena vi
são.

4. Se tivermos bem abertos os 
olhos espirituais, veremos que 
os campos estão brancos para 
a ceifa, isto é, as almas estão 
prontas para ouvir a mensa
gem e se entregar a Cristo. É
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claro que haverá dificuldades, 
e muitos rejeitarão, outros per
seguirão. Mas, as poucas al
mas conquistadas serão sufi
cientes para recompensar em 
gozo eterno.

5. Para se despertar para as mis
sões é necessário amar os per
didos com o amor que levou 
Deus a enviar "o seu Filho ao 
mundo. Ninguém poderá fazer 
missões sem esse amor.

6. Os primeiros discípulos e os 
missionários se dedicaram a 
conquistar: a) Os indivíduos, 
pois Deus ama cada um; b) as 
famílias, pois o evangelho era 
pregado de casa em casa; c) as 
multidões, pois importa pre
gar ao maior número de pes
soas, sempre que possível.

7. Podemos fazer missões de três 
maneiras: a) indo, como mis
sionários; b) contribuindo pa
ra o sustento dos que vão; c) 
orando por eles.

8. Oswald Smith disse que a igre
ja que envia e/ou sustenta mis
sionários é como uma luz cujo 
brilho alcança longa distância. 
G conclui que se uma luz bri
lha longe é porque o seu brilho 
perto é muito forte. De fato, 
não é possível admitir que 
uma igreja mantenha missio
nários no exterior, por exem

plo, e não ganhe almas, em 
abundância no lugar onde se 
localiza e suas adjacências.

QUESTIONÁRIO
1. Qual a importância da visão 

em relação aos outros quatro 
sentidos?

2. Para que serve a “visão espi
ritual”?

3. Por que devemos ter cuidado 
com a nossa visão?

4. Que significa ter visão dos 
campos brancos para a ceifa?

5. De que modo devemos aten
der a Jesus quanto aos cam
pos brancos para a ceifa?

6. Como podemos cuidar da 
nossa visão espiritual?

7. Qual a importância da visão 
espiritual para a realização 
da obra de Deus?

8. Qual a diferença entre os 
campos de cereais e os cam
pos espirituais quanto ao 
tempo da colheita?

9. De que modo podemos alcan
çar todas as nações, se algu
mas delas estão fechadas 
para o evangelho?

10. Que devemos fazer em rela
ção às nações que estão aber
tas para o evangelho?
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Lição 4 23 de outubro de 1983

AINDA HÁ LUGAR

Verdade prática: Nos dias 
em que vivemos ainda há 
oportunidade para as pessoas 
ingressarem no reino de 
Deus, por meio da fé em Je
sus.

Texto áureo: “E  disse o ser
vo: Senhor, feito está como 
mandaste; e ainda há lugar. ” 
Lc 14.22.
Data da lição: Provavel
mente em 28 d.C.
Lugar: Cesaréia ou Filipos 
Texto bíblico para o estudo 
da lição: Lc 14.1-24

LBTURA BBUCA BVI CLASSE

Lc 14.16-23
Lc 14.16 - Porém ele lhe dis

se: Um certo homem fez uma 
grande ceia, e convidou a mui
tos.

17 - E à hora da ceia man
dou o seu servo dizer aos con
vidados: Vinde, que já tudo es
tá preparado.

18 - E todos à uma começa
ram a escusar-se. Disse-lhe o 
primeiro: comprei um campo, e 
importa ir vê-lo; rogo-te que 
me hajas por escusado.

19 - E outro disse: Comprei 
cinco juntas de bois, e vou ex
perimentá-los; rogo-te que me 
hajas por escusado.

20 - E outro disse: Casei, e 
portanto não posso ir.

21 - E, voltando aquele ser
vo, anunciou estas coisas ao 
seu senhor. Então o pai de 
familia, indignado, disse ao 
seu servo: Sai depressa pelas 
ruas e bairros da cidade, e tra
ze aqui os pobres, e aleijados, e 
mancos e cegos.

22 - E disse o servo: Senhor, 
feito está como mandaste; e 
ainda há lugar.

23 - E disse o senhor ao ser
vo: Sai pelos caminhos e vaia
dos, e força-os a entrar, para 
que a minha casa se encha.

VOGÃBÚLÁRIO

Um certo homem (Lc 14.16). A 
indeterminação da pessoa que 
fez a festa na parábola não im
pede de se ver que se refere ao 
próprio Deus.

Uma grande ceia (Lc 14.16).
1 Trata-se do evangelho, que, na

quele momento estava come
çando a ser pregado. 

Convidados (Lc 14.17). Eram os 
judeus os convidados para esse 
banquete.

Tiido está  preparado (Lc
14.17). Equivale à mensagem: 
“Arrependei-vos, porque é che
gado o reino dos céus” (Mt 3.2;
4.17).

Todos... começaram a escusar-
se (Lc 14.18). Os w .18-20 con
têm uma série de desculpas,
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que são exemplos das desculpas 
que as pessoas apresentam 
para justificar a sua rejeição do 
plano divino para suas vidas, 
pois lhes parece mais cômodo 
viver livres, não sabendo que 
tal Liberdade é, de fato, a escra
vidão do pecado e de Satanás.

O pai de família, indignado (Lc 
14,21). Esta indignação repre
senta a manifestação da ira de 
Deus, pela qual proferirá juizo 
sobre os que procedem impia
mente (Jd 15). Entretanto, Deus 
è tarcKo em irar-se (Ne 9.17: Na
1.3), s  “a sua benignidade é 
para sempre" (SI 136).

Sai depressa (Lc 14.21). Esta 
È-xpressão demonstra a urgên 
cia da pregação do evangelho

Pobres, aleijados, mancos c ce
gos (Lc 14.21). Tais pessoas de
ficientes estão aqui represen
tando; por serem levadas a par
ticipar do banquete, o poder do 
evangelho para salvar até ao 
menos digno de todos os ho- 
mans, pois o evangelho não é 
paTa ots bons, mas pára os que 
crerem (Ver M t 9.13; Hm 1.16;
1 Tm LIS).

Ferça-oJTlí entrar (Lc 14,23). 
Aqui ainda está tratando dos 
pobres, pois são procurados nos 
"caminhos e valados” . Não nos 
parect- indicar violência para 
obrigar rs pessoas a aceitarem 
a Cristo, mas convencer pela 
força do argumento, sob a un
ção do Espírito Santo, de que é 
real o perdão, mesmo paia o 
tneis indigno,

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Use um mapa do mundo para 
demonstrar aos alunos a ex
tensão dos campos missioná
rios. Localize a União das Re
públicas Socialistas Soviéti
cas, a Cliina, os países árabes, 
o norte da África, e mostre a 
vastidão das áreas onde não 
há liberdade paia se pregar o 
evangelho. Isto, sem conside
rar que onde existe tal libeida-
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de ésta não é tão grande como 
em nosso país, com algumas 
exceções: E a porta para o 
evangelho que está, cada dia 
mais, se fechando,

2. Por outro aspecto fale da pro
porção de habitantes das áreas 
onde nào há liberdade para se 
pregar o evangelho. À grosso 
rnodo, podemos afirmai que 
não há liberdade para mais da 
metade da população da terra, 
sendo que só na China está 
mais da quinta parte de todos 
os homens,

3. Organize um quadro demons
trativo sobre a situação do 
evangelho no mundo. Não será 
possíval fazê-lo de todos os 
países, mas usaremos algune 
como exemplos.
a Mundo maometano
1) Egito: 1 crente para cada 
400 habitantes;
2) Nigéna-. I ciente paia cada 
10 000 habitantes,
3) Senegal: 1 crente para cada
2.000 habitantes:
4) Arábia Saudita, Não cons
tam crentes na estatística, 
sendo o islamismo a religião 
oíicial:
5) Jordânia: 1 crente para ca
da 200 habitantes;
6) Indonésia: 1 crente para 
cada 70 habitantes:
7) Marrocos: 1 crente para ca
da 1.000 habitantes:
8) Irâ: 1 crente para cada 3.000 
habitantes.
b. Mundo comunista
1) U.R.S.S.: 1 crente para ca
da 80 habitantes;
2) China: 1 crente para cada 
1,800 habitantes:
3) Tibeto: 1 crente para cada
300.000 habitantes;
4) Mongólia, Não existem 
crentes no pai», segundo a es
tatística.
c. Mundo budista
Japão: 1 crente para cada
1.400 habitantes.
Observação: Existe lugar para 
todos os habitantes destes e



todos os demais países, no rei
no de Jesus Cristo!

OBJETIVOS DA UÇAO

1. Mostrar que, pela misericór
dia de Deus, ainda está aberta 
a oportunidade para todo 
aquele que quiser aceitar Je
sus como Salvador.

2. Ensinar que a expressão “ain
da há lugar” significa a exis
tência de oportunidade de sal
vação, já que p  céu não está li
mitado pelo espaço.

3. Despertar para o alcance da 
salvação, que não está além da 
capacidade das pessoas, por 
mais pecadoras que sejam, 
pois basta crer em ' Jesus. O 
mais indigno pecador pode ser . 
salvo, bem como o pobre, o ri
co, o analfabeto, o doutor, o 
soldado, o general, sem acep
ção de pessoas, classes ou ra-

\  ças.
4. Chamar a atenção dos crentes, 

para a necessidade, de obrei
ros que amem mais a Jesus e 
as almas perdidas do que as 
suas próprias vidas, para 
anunciar o evangelho onde há 
liberdade e também onde não 
há, com o risco que isso possa 
acarretar.

e s b o c o d a l ic a o

INTRODUÇÃO 
I. HOJE AINDA HA LUGAR

1. Ontem, o dia que passou
2. Amanhã, o dia que nunca 

chegará
3. Hoje, o dia do Espírito 

Santo
II. AINDA HA LUGAR NO 

CÉU
1. 0  céu é um lugar perfeito
2. O céu é um lugar aberto
3. 0  céu é um lugar acessí

vel
III. AINDA HÀ LUGAR NA 

IGREJA
1. A Igreja é um corpo

2. A Igreja é um edifício
3. A Igreja é um rebanho

IV. AINDA HA LUGAR PA
RA OS PERDIDOS
1. A humanidade está per

dida
2. A humanidade está con

denada
3. Deus quer salvar a huma

nidade da condenação e- 
tema

V. AINDA HA LUGAR PA
RA OS GANHADORES 
DE ALMAS
1. Deus nos manda ganhar 

almas
2. A tarefa de ganhar almas 

é importante e urgente
3. Os resultados da obra de 

ganhar almas

EXPOSIÇÃO DA LIÇÃO

INTRODUÇÃO
Um dos métodos favoritos de 

Jesus para comunicar as grandes 
verdades espirituais ao povo que 
o seguia era o uso de parábola.

Nesta lição, Jesus narrou a 
parábola da grande ceia, que ofe
rece material abundante para 
meditação e estudo por parte do 
povo de Deus.

Ater-nos-emos basicamente à 
expressão com que o Senhor or
denou ao servo, quando o enviou 
a buscar os últimos participantes 
da grande festividade: “Ainda 
há lugar.”

O mundo ao nosso redor é ex
tremamente necessitado da gra
ça de Deus. É como um enfermo, 
quase à morte, que não conhece o 
remédio para o seu mal. Mas nós 
o conhecemos. Se não formos a 
ele para dizer-lhe qual é o seu re
médio, seremos responsabiliza
dos por essa negligência.

A idéia de um grande ban
quete onde os lugares estão 
sobrando, fala da fartura que 
existe no reino de Deus, enquan
to o mundo perece de fome. Nós 
devemos fazer-lhe o convite para
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que se alimente do pão verdadei
ro e beba da água da vida (Jo 
6.35; 4.14).

I. HOJE AINDA HÁ LUGAR
A tarefa universal de evange- 

lismo que o Senhor confiou à sua 
Igreja apresenta esta caracterís
tica singular: é uma tarefa para 
hoje, para agora.

1. Ontem, o dia que passou. 
Devemos ser cuidadosos e vigi
lantes no cumprimento de nossos 
deveres espirituais, não permi
tindo que escape de nossas mãos 
a grande oportunidade que o Se
nhor nos concede de realizar a 
sua obra. Muitos hoje choram 
porque passou a sua oportunida
de. Não olhemos para um futuro 
remoto. Façamos a obra de Deus 
hoje, a fim de não entoarmos a 
lúgubre canção deJJr 8,20:)“Pas>

/ sou a sega, findou o'verao, e nós' 
\ não estamos salvos.” ~~

2. AeLanhã<_o_dia que nunca 
chegará. TFFara"o~clo tempo do 
Êxodo é o exemplo típico do ho
mem que põe a sua confiança no 
dia de amanhã. Quando Moisés 
perguntou-lhe quando deveria 
orar a Deus a fim de debelar a 
praga das rãs, sua resposta foi tá 
cita: “Amanhã” (Êx 8.9,10). .

3. Hoie, o dia do Espírito 
Santo. Hoje é o dia do cumpri
mento da Escritura (Lc 4.21). 
Hoje é o dia da salvação (2 Co 
6.2; Hb 3.15). Hoje é o dia das 
grandes exortações de Deus (Hb
3.13). Jesus disse ao ladrão na, 
cruz: “Hoje estarás comigo no 
Paraíso” (Lc 23.43).

Sim, amados, hoje ainda há 
alugar.

II. AINDA HÁ LUGAR NO 
CÉU

Naturalmente, ao falarmos 
de “lugar” no céu, estamos usan
do linguagem figurada, pois o 
céu não é um lugar com espaço 
limitado. O termo “lugar” aqui 
tem conotação com “oportunida
de” .

1. O céu é um lugar perfei

to. Isto é, não há nele qualquer 
defeito. Perfeito em dimensão, 
perfeito em estrutura, perfeito 
em propósito, perfeito em natu
reza, para sempre perfeito.

O céu é um lugar perfeito, 
porque é a morada de Deus, e 
porque nele não entra o pecado. 
Saber que esse lugar, perfeito e 
incontaminado, está reservado a 
todo aquele que o desejar e o bus
car, aceitando o plano de Deus 
para que possa entrar nele, é algo 
muito maravilhoso.

A mensagem que a Igreja tem 
para pregar é a mais atraente 
que se pode imaginar. Se o mun
do não crê e não aceita é porque o 
inimigo tem cegado as pessoas, 
espiritualmente.

2. O céu é um lugar aberto.
O céu está aberto a todos os que 
aceitam a Cristo como perfeito e 
suficiente Salvador. O céu está 
aberto aos que lavam suas vesti
duras no sangue do Cordeiro. O 
céu é o lar dos redimidos por 
Cristo. O céu é o lar e a pátria de
finitiva do povo salvo, a Igreja de 
Jesus.

Mas a oportunidade passa. A 
dispensação da graça, em que 
Cristo está salvando, vai termi
nar brevemente. E, para muitos, 
a oportunidade pode até cessar 
antes, sendo colhidos pela morte. 
Convém aproveitar a oportuni
dade agora, enquanto há lugar. 
Na parábola das dez virgens, ve- 
Imos que, depois de fechar-se a 
porta, muitos quererão entrar, 
mas será tarde demais. A oportu
nidade já se passou, e não se pre
pararam enquanto era tempo.

3. O céu é um'lugar acessí
vel. Jesus diss^ “Na casa de 
meu Pai há muitas moradas” (Jo
14.2). Ainda há lugar no céu. 
Este é um dos grandes motivos 
pelos quais devemos continuar 
na obra missionária. Podemos e 
devemos pregar ao mundo intei
ro (Mc 16.15), porque ainda há 
lugar. E bastante lugar.
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'III. AINDA HA LUGAR NA 
IGREJA _

1. A Igreja é um corpo (Ef
_U5jl6; 1 Co 12.12). Ainda há lu
gar para novos membros.

A Igreja é apresentada na fi
gura de um corpo, significando 
algo que cresce. E mesmo depois 
de parar de crescer, o corpo se re
nova pela troca das células. É 
preciso aproveitar enquanto esse 
corpo cresce, para entrar e fazei 
parte dele.

2. A Igreja é um edifício (Mt 
16.18; 1 Co 3.9,10; Ef 2.20). Ain- 
dalía lugar para novas pedras (1 
Pe 2.5; Hb 3.6). Jesus é a pedra 
principal.

3. A Igreja é um rebanho (SI 
100.3; 1 Pe 5.2,3; Jo 10.11). Ain
da há lugar para novas .ovelhas 
(Jo 10.16; Is 53.6a; 1 Pe 2.25). Je
sus é o Pastor das ovelhas. O 
Pastor perfeito (SI 23.1; Jo
10.11). Naturalmente, toda ove
lha gostaria de ser pastoreada 
por Jesus. Com o seu amor para 
cuidar do rebanho; com seu po
der para curar-lhe as feridas; 
pastor que não deixa faltar a á
gua e o alimento. Jesus é o Pas
tor como nenhum outro. É moti
vo de alegria saber que há lugar 
no seu rebanho!

IV. AINDA HA LUGAR PARA 
OS PERDIDOS

1. A humanidade está per
dida. A Bíblia declara que toda a 
humanidade veio a tornar-se 
perdida, desde que nossos pri
meiros pais pecaram. O homem 
perdeu a sua identidade original 
e perdeu também a comunhão 
que desfrutava e mantinha com 
o Criador (Rm 3.23).

2. A humanidade está con
denada. Por estar perdida, a 
raça humana transferiu-se de um 
estado de inocência, honra e gló
ria. para um de miséria, culpa e 
condenação.

O estado de condenação em 
que o mundo se encontra é lasti
mável. Mas, graças a Deus, exis
te uma saída, que é a misericór
dia de Deus providenciando um

meio de escape. E a humanidade 
está sendo convidada, através da 
Igreja para entrar na posse da 
bênção de Deus pela fé.

Segundo os dados apresen
tados no recurso educacional n?
3, podemos deduzir que o índi
ce de crentes evangélicos em 
relação aos fmpios é numa pro
porção irrisória. Além disto, 
muitos considerados estatisti
camente como crentes, são car
nais e não exercem nenhuma 
influência em prol da salvação 
das almas, se é que não servem 
de escândalo, o que é ainda 
pior. Isto nos deve motivar à 
oração, para que haja uma rea
ção da Igreja, no sentido de 
exercer maior influência no 
mundo atual.

3. Deus quer salvar a hu
manidade da condenaç&o eter
na. A infinita graça de Deus ofe
rece agora aos homens perdidos 
um plano de redenção, através 
do qual eles recuperam sua si
tuação original e voltam a co
mungar com o Pai, através de Je
sus Cristo. Por isso, ainda há lu
gar: a) Para o filho perdido (Lc 
15.32); b) para a ovelha perdida 
(Lg 15.6): c) para a moeda perdi
da (Lc 15.9Tl^Porque o filho do 
homem veio buscar e salvar o 
que se hav-i-a perdido” (Lc 19.10).,

V. AINDA HA LUGAR PARA
OS GANHADORES DE AL
MAS

1. Deus nos manda ganhar 
almas. Pelo Espírito Santo, nós 
somos exortados na Bíblia Sa
grada a nos dedicar à tarefa de 
ganhar almas e jamais deve
mos negligenciar tal missão. Ga
nhar almas é o dever de cada 
discípulo de Cristo: “Vinde após 
mim e eu vos farei pescadores de 
homens” (Mt 4.19).

Ganhar almas não é missão 
especial, dada a alguns obreiros 
dotados de uma vocação especí
fica. É verdade que existe o mi
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nistério de evangelista, mas isto 
não significa que só os evangelis
tas devam ganhar almas. O “I
de” de Jesus é plural porque foi 
dirigido a todos os discípulos. E, 
quando a igreja em Jerusalém 
deixou de cumprir essa ordem 
suprema, Deus permitiu uma 
grande perseguição, para que os 
crentes se dispersassem, levando 
a mensagem aos diversos pontos 
da Judéia e Samaria (Rm 8.1). 
Do mesmo modo, nós devemos 
cumprir a missão de anunciar o 
Evangelho e ganhar almas para 
Cristo.

2. A tarefa de ganhar almas 
é importante e urgente (Jo 9.4). 
É um trabalho importante, por
que significa tirar das garras de 
Satanás as almas indefesas. Sig
nifica expandir o reino de Deus, 
através da demonstração de 
Espírito e de poder (1 Co 2.1-4).

Por ser urgente, não podemos 
parar. Não podemos olhar para 
trás (Lc 9.62). Não podemos 
adiar, porque isto seria perder o 
tempo oportuno.

3. Os resultados da obra de 
ganhar almas são evidentes, no 
tempo e na eternidade fJ)n_12.3J. 
Vamos dedicar-nos a tão impor
tante tarefa até que o Senhor ve
nha, e então poderemos ter a ale
gria de ver cumprida a nossa 
missão, encaminhando muitos 
pecadores para a vida eterna.

Para se ganhar almas é ne
cessário o poder de Deus, 
como disse Paulo em 1 Co 2.4. 
Charles G. Finney nos dá a re
ceita para a obtenção desse po
der, ao mostrar as causas do 
fracasso nessa obtenção: “1) 
Nós não estamos dispostos, de 
modo geral, a ter aquilo que de
sejamos e pedimos; 2) Deus 
nos informa que, se acatarmos 
a iniqüidade no coração, Ele 
não nos ouvirá. Muitas vezes, 
porém, quem pede é compla
cente consigo mesmo; isso é 
iniqüidade, e Deus não o ouve;
3) é descaridoso; 4) é severo 
em seus julgamentos; 5) é auto-
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dependente; 6) repele a convic
ção de pecado; 7) recusa-se a  
fazer confissão de todas as par
tes envolvidas; 8) recusa-se a 
fazer restituição às partes pre
judicadas; 9) é prevenido e de- 
singônuo; 10) é ressentido; 11) 
tem espírito de vingança; 12) 
tem ambição mundana; 13) 
comprometeu-se em algum 
ponto e não quer dar o braço a 
torcer, ignora e rejeita maiores 
luzes” (Charles G, Finney -  Re
vestim ento de Poder — Edi
tora Betânia 1968 -  Pág.9).

N ota sobre as principais 
religiões

a. Hinduísmo. Bram a é o 
deus principal, representado 
por uma figura humana com 
quatro cabeças e quatro bra
ços, cada mão segurando um 
objeto: um cetro, um arco, um 
rosário e uma escritura chama
da Veda, e, às vezes, aparece 
montando um cisne ou um gan
so. Os hinduístas acreditam na 
reencarnação. Vishnu eShlva, 
depois de Brama, são os deu
ses principais.

b. Budismo. Fundado por 
Sidarta Gautama, chamado 
Buda, que, após passar muito 
tempo em meditação, criou 
uma série de regras e modos de 
vida, pelos quais propõe que o 
indivíduo pode alcançar o Nir
vana, estado de transcedènçia 
espiritual, vencendo a dor e a 
morte.

c. Confucionismo. Funda
do por Confúcio, pensador chi
nês, que afirmou que o universo 
é constituído de dois compo
nentes: yin (princípio feminino, 
negativo) e yang (principio 
masculino, positivo). Confúcio 
também, à semelhança de Bu
da, criou normas morais e re
gras de conduta social, misto 
de filosofia e religião.

d. Islamismo. Fundado por 
Maomé, que escreveu sua pró
pria “bíblia”, o Alcorão, uma es
pécie de livro de leis e princí
pios da sua religião. Dizia Mao-



mé que Jesus Cristo foi um pro
feta semelhante a ele. Deus tem
o nome de Alá. A poligamia é per
mitida, limitando a quatro espo
sas. Essa religião, inicialmente, 
foi estabelecida pela força, atra
vés de guerras, havendo pro
messas de bênçãos espirituais 
aos que morressem nas guer
ras de conquistas. Hoje eles es
tão implantando sua falsa reli
gião por meio do poder do di
nheiro e pelo fanatismo.

ENSNAMENTOS PRÁTICOS
1. Despertar o povo para a obri

gação que temos, como Igreja 
do Senhor, de anunciar o 
evangelho.

2. O fato de ainda haver lugar 
quer dizer que chegará o tem
po quando será encerrada a 
oportunidade, o que exige ur
gência na obra de conquistar 
almas.

3. As muitas religiões do mundo 
apresentam planos de ho
mens, para o bem viver, mas 
não uma esperança de vida 
eterna aos seus seguidores. Só 
Jesus pode salvar, e isto au

menta a responsabilidade da 
Igreja.

QUESTIONÁRIO
1. Por que só temos garantia de 

que existe lugar no reino de 
Deus hoje?

2. Qual o homem que decidiu 
receber a bênção de Deus “a
manhã?

3. Por que o céu é um lugar per
feito?

4. De que modo o céu está aber
to?

5. Por que a tarefa de ganhar al
mas é urgente?

6. Qual o objetivo de Jesus ao 
ensinar por parábola?

7. Qual o sentido de “lugar” no 
céu?

8. Em que sentido a Igreja é um 
corpo?

9. Qual a causa da humanidade 
estar perdida?

10. Por que Deus quer salvar os 
perdidos?

11. Por que o céu é um lugar 
acessível?

12. Por que a Igreja é comparada 
a um rebanho e a um edifí
cio?
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L iç ã o  5  3° de outubro de 1983

ACHANDO AS COISAS PERDIDAS

Verdade prática: Cabe à 
Igreja a grande missão de ir a 
todo o mundo em busca das 
almas perdidas.
Texto áureo: “Porque o Fi
lho do homem.veio buscar e 
salvar o que se havia perdi
do. ” Lc 19.10.

Data da lição: Cerca de 28
d.C.
Lugar: Cesaréia ou Filipos 
Texto bíblico para o estudo 
da lição: Lc 15.1-32; 19.10.

LEITURA BfeUCA EM CLASSE
Lc 15.3-9, 30-32

Lc 15.3 -E  ele lhes propôs 
esta parábola, dizendo:

4 - Que homem dentre vós, 
tendo cem ovelhas, e perdendo 
uma delas, não deixa no deser
to as noventa e nove, e não vai 
após a perdida até que venha a 
achá-la?

5 - E, achando-a, a põe 
sobre seus ombros, gostoso;

6 - E, chegando a casa, con
voca os amigos e vizinhos, di
zendo-lhes: Alegrai-vos comi
go, porque já achei a minha 
ovelha perdida.

7 - Digo-vos que assim ha
verá alegria no céu por um pe
cador que se arrepende, mais 
do que por noventa e nove jus
tos que não necessitam de arre
pendimento.

8 - Ou qual a mulher que, 
tendo dez dracmas, se perder 
uma dracma, não acende a 
candeia, e varre a casa, e bus
ca com diligência até a achar?

9 - E, achando-a convoca 
as amigas e vizinhas, dizendo: 
Alegrai-vos comigo, porque já 
achei a dracma perdida.

30 - Vindo, porém, este teu 
filho, que desperdiçou a tua fa
zenda com as meretrizes, ma
taste-lhe o bezerro cevado.

31 - E ele lhe disse: Filho, tu 
sempre estás comigo, e todas 
as minhas coisas são tuas;

32 - Mas era justo alegrar
mo-nos e folgarmos, porque 
este teu irmão estava morto, e 
reviveu; e tinha-se perdido, e 
achou-se.

VOCABULÁRIO
Parábola (Lc 15.3). Do gregopa- 

rabole. significa “pôr coisas 
lado a lado” . São duas as signi
ficações. de acordo com o con
texto bíblico; a) Facilitar a 
compreensão por meio de ilus
tração. isto é. ensinar a respeito 
do desconhecido fazendo uso do 
conhecido; b) ocultar a mensa
gem àqueles que não se acham 
imbuídos do mesmo espírito, 
como disse Jesus em Mt 13.13. 

Deserto (Lc 15.4). O significado 
conhecido geralmente, é de á
rea estéril, constituída de du
nas de areia. Mas neste texto 
não tem esta significação. O 
termo hebraico (“midhbar”)
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pode indicar “pastagens cheias 
de grama” que serviam bem 
para os rebanhos de ovelhas.

Até... achá-la (Lc 15.4). Esta 
expressão demonstra o amor do 
pastor, na sua persistência. A 
busca de uma ovelha desgarra
da custava, muitas vezes, gran
des riscos para o pastor: as 
tempestades, as feras, os abis
mos etc. Mas, por seu amor à 
ovelha desgarrada, o pastor a 
procura até achá-la.

Alegrai-vos (Lc 15.6). Este con
vite para comemorar o achado 
da ovelha que andava desgarra
da foi escrito por Jesus, quando 
falou a respeito do pecador que 
se arrepende, dizendo: “Assim 
haverá alegria no céu por um 
pecador que se arrepende” 
(v.7).

Estava morto (Lc 15.32). Aqui 
se aplica à figura da morte 
como separação. O filho pródi
go estava separado do lar, e isto 
era tão doloroso como se ele es
tivesse morto. Como ele voltou,
o pai fez o melhor que podia 
para comemorar, pois era como 
se o filho morto ressuscitasse.

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Desafie os alunos a darem e
xemplos de coisas que podem 
ser achadas, mas que não fo
ram perdidas, tais como: o ou
ro, as pedras preciosas, as jazi
das de minerais, o petróleo 
etc. Depois, peça que dêem 
exemplo de coisas que foram 
perdidas e podem ser achadas, 
como: uma jóia, uma impor
tância em dinheiro, um objeto 
de valor, uma criança etc!

2. Em seguida, peça para dize
rem qual a coisa mais valiosa 
de todas as que podem ser 
achadas sem terem sido perdi
das. como um grande diaman
te, uma grande pepita de ouro, 
uma grande jazida de minério 
etc. E qual a coisa mais valio
sa dentre as que se perderam.

Sem dúvida, todos estarão de 
acordo que é a alma do peca
dor, pois Jesus deu a sua vida 
na cruz para salvá-la. Coloque 
no quadro de giz, em ordem, 
as sugestões.

3. Aproveite à demonstração no 
quadro para ressaltar o valor 
que Deus dá à alma do peca
dor, citando, ou de preferên
cia, lendo Mt 16.26. Este texto 
avalia a alma como superior 
ao valor do mundo inteiro, 
com todas as suas riquezas.

OBJETIVOS DA UCA3

1. Demonstrar o estado de con
denação em que se acha a hu
manidade, que perdeu a co
munhão com o Criador por 
causa do pecado que achou lu
gar no seu coração.

2. Estudar o ensino de Jesus a 
respeito do amor de Deus aos 
homens e o seu desejo de sal
vá-los. Para isso, Jesus usou fi
guras alegóricas, através de 
parábolas, significando o pe
cador perdido, como o filho 
pródigo, a dracma perdida, a 
ovelha desgarrada do rebanho. 
Em todos os casos, o achado 
da dracma e da ovelha e a vol
ta do filho pródigo, foi motivo 
de grande alegria.

3. Mostrar que assim como o 
pastor foi procurar a ovelha

erdida, e a dona de casa tra- 
alhou para achar a dracma 

perdida, também devemos 
procurar os pecadores e pre
gar-lhes o evangelho.

ESBOÇO DA UCÀO

INTRODUÇÃO 
I. UMA RAÇA PERDIDA

1. A comunhão perdida
2. A inocência perdida
3. 0  paraíso perdido

II. O CAPITULO DAS COI
SAS PERDIDAS
1. Como se perderam
2. A proporção da perda
3. O resultado da perda
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III. O RETRATO DE JESUS 
COMO PASTOR
1. “O Senhor é meu pastor; 

nada me faltará”
2. “Como pastor apascenta

rá o seu rebanho”
3. “Vendo a multidão, teve 

compaixão deles...”
4. “Eu sou o bom pastor; o 

bom pastor dá a sua vida 
pelãs ovelhas” .

5. “ Nosso Senhor Jesus 
Cristo, grande pastor das 
ovelhas”

6. “E, quando aparecer o 
Sumo Pastor, alcançareis 
a incorruptível coroa de 
glória”

IV. N O S S A  T A R E F A :  
ACHAR OS PERDIDOS
1. Devemos buscar os in

divíduos
2. Devemos buscar as famí

lias
3. Devemos buscar as cida

des
4. Devemos buscar as na

ções

EXPOSIÇÃO DA LIÇÃO

INTRODUÇÃO
Por mais doloroso que seja é 

impossível negar o fato de que a 
palavra perdido é uma das que 
melhor definem o estado da hu
manidade, desde o primeiro pe
cado consumado ainda no Éden.

Cerca de 68 vezes esta pala
vra ocorre no texto canônico e a 
maioria delas no Novo Testa
mento. É precisamente nesta 
parte da Bíblia que o Senhor Je
sus se manifesta com a expressa 
tarefa de “buscar e salvar o que 
se havia perdido” (Ec~19.10).

Nesse texto se inserem não 
somente “as ovelhas perdidas da 
casa de Israel” (Mt 10.6), mas 
qualquer pessoa qüe se haja per
dido (Mt 18.11).

Esta liçãõ tem o objetivo de 
demonstrar o estado de condena
ção a que está sujeito o mundo 
em que vivemos, com o fim de 
despertar o povo de Deus, a Igre

ja, para a necessidade de uma 
mobilização de grandes propor
ções, para despertar o mundo, e 
conduzir a Deus o maior número 
de almas que for possível.

Pode ser muito cômodo para 
aquele que já está salvo ficar in
diferente diante de um mundo 
perdido. Entretanto, somos sal
vos para servir, e, se não for para 
anunciar o Evangelho, o crente 
não tem motivo para permanecer 
nesta vida.

I. UMA RAÇA PERDIDA
Não há restrições e não há ex

ceções. “Todos pecaram” (Rm 
3.23); “todos se extraviaram” (SI
53.3); todos se perderam e todos-' 
perderam tudo.
- 1. A comunhão perdida. Ori
ginalmente, o homem foi criado 
para gozar de uma freqüente e 
in in terrup ta  comunhão com 
Deus í.r~Co 1.9). O pecado fê-lo 
perder essã comunhão. Dejis_o 
pôs fora do jardim (Gn 3.23). 
Que sentido há na vida 3e úm 
homem cuja comunhão com 
Deus é quebrada? - ----- - - x

Davi orou: “Não me lances 
fora da tua presença, e não reti
res de mim o teu Espírito Santo” 
(SI 51.11).

A morte espiritual foi o fruto 
imediato, a inevitável conse
qüência dessa perda de comu
nhão. O homem foi castigado 
com esse tipo de solidão espiri
tual. E então “a morte passou a 
todos os homens por isso que to
dos pecaram” (Rm 5.12).

Observou-se nos Estados 
Unidos que uma árvore secular 
caiu. Aquela árvore havia resis
tido às tempestades, aos raios e 
aos furacões durante quatro
centos anos. A causa de sua 
queda, porém, foi porque mi
lhões de bichinhos muito pe
quenos penetram no seu tronco 
e comeram-lhe o cerne. Assim 
também acontece com o ser 
humano, que resiste como ver
dadeiro herói diante de grandes 
perigos e ameaças espirituais,
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mas é derrotado por pecados 
que penetram sorrateiramente 
e destróem a sua comunhão 
com Deus. Este foi o caso de 
Davi, homem segundo o cora
ção de Deus (1 Sm 13.14; At 
10.22), que deu lugar ao pecado 
e caiu (2 Sm 11.2-27).

2. A inocência perdida. O
homem foi criado em estado de 
inocência. A primeira dispensa- 
ção foi precisamente a da inocên
cia. A ausência de contaminação 
no coração de Adão dava-lhe 
condições para receber a visita 
do Criador e com Ele dialogar ro
tineira e cotidianamente.

O conhecimento e a experiên
cia do pecado alteraram sensi
velmente o quadro.f?T3ispensa- 

,'çao da inocêncíaTieu lugar à da(
I consciência. O inocente se achou y 
vçnilpado. Estava, então, perdidq.J

3. O paraíso perdido. Deús 
brindou o primeiro casal com a 
posse e gerência do paraíso. Era 
uma generosa dádiva do Criador. 
Ali, sob a proteção de Deus, à 
sombra de suas asas acolhedoras 
e paternais, poderiam o casal e 
seus descendentes viver perene
mente como instrumentos de au
toridade ((3n 1.27,28), reprodu
ção e frutíRcáçao êm todo o pla
neta.  ..... ..... .............. — — .

Com o pecado, o Senhor orde
nou a expulsão do casal e pôs 
querubins e uma espada infla- \ 

' mada a fim de guardar, o. cami
nho da árvore da vida (fin 3.24). ,

i O paraíso estava perdido para o 
homem. ___/

II. O CAPITULO DAS COI
SAS PERDIDAS

O capítulo 15 do Evangelho 
de Lucas apresenta três parábo
las proferidas pelo Senhor Jesus. 
Todas as parábolas se referem a 
algo ou alguém perdido.'Por isso, 

.’Jesus pontifica;.j^O Filho do Ho- \ 
mem veio'buscar e salvar o que 
se havia perdido. ”j)Èsse “buscar 
e salvar” envolve encarnação,

\  humanização, sofrimento, humi- 
\  lhação, morte e ressurreição de

Jesus. Tudo por causa dos perdi
dos.

As parábolas são, respectiva
mente, da ovelha, da moeda e do 
filho perdido.

A ovelha perdida, que se 
desgarrou do rebanho, e o fllho 
pródigo, que abandonou a casa 
paterna, podem significar os 
pecadores que estão fora de 
nossos lares, embora, muitos 
deles, estejam próximos de 
nós, no mesmo bairro ou cida
de, outros estejam distante, 
noutros países e continentes, 
aos quais convém “achar” para 
Cristo.

/dentro de casa, e pode signifi
car os nossos filhos, ou o cônju
ge desviado ou não convertido. 
Convém acender a candeia, isto 
é, fazer uso da Bíblia para os 
membros da família; varrer a 
casa, isto é, fazer um conserto 
de tudo o que estiver errado, 
como o testemunho dos que são 
crentes; buscar com diligência; 
isto é, interessar-se e esforçar- 
se para “achar” essas preciosi
dades para Jesus. _____

1. Como se perderam. A ove
, lha fugiu pelas montanhas e pe
! los vales, sem intenções de o fa

zer. Desgarrou-se do rebanho, 
andou um pouco mais e... per

) deu-se. O filho decidiu abando
nar a casa do pai, apossou-se ex
temporaneamente da herança 
que lhe seria legitimamente en
tregue após a morte do pai. A 
moeda se perdeu dentro de casa. 
Escapou das mãos da senhora. O 
fruto de seu descuido, de um ato 
negligente.

2. A proporção da perda. No 
rebanho de cem, faltou uma ove
lha: Um por cento. Na mão da 
senhora faltou uma das 10 drac-

\ mas: Dez por cento. No lar falta-
l va um dos dois filhos: 50 por cen-
I to. Assim também se manifesta o 

amor de Deus, tomando provi-
i dências para salvar uma parcela,
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ainda que proporcionalmente 
muito pequena, das ovelhas des
garradas. O que Deus faz em prol 
da salvação do pecador é prova 
cabal do valor que Ele dá à alma, 
como disse Jesus: “Pois que 
aproveita ao homem ganhar o 
mundo inteiro, se perder a sua 
alma?” (Mt 16.26). Logo, Deus 
dá à alma do homem um valor 
maior do que o mundo inteiro.

3. O resultado da perda. Es
tudando o texto sagrado e com
parando a grande alegria com o 
retorno dos perdidos deste capí
tulo, podemos imaginar a grande 
tristeza sentida com o desapare
cimento da moeda, da ovelha e 
do filho.

O pai, lamentando a ausência 
do filho, pôs-se a esperá-lo pa
ciente e perseverantemente.

A senhora, inquieta, pô-se a 
varrer a casa, luz acesa à mão e 
procurou a moeda.

O pastor sentiu falta da ove
lha ao contar o rebanho. Saiu, 
então, a procurá-la. Obra de 
amor, compaixão e zelo.

Procuraram até achar. A tô
nica do verdadeiro cristianismo é 
procurar os perdidos até achá- 
los.

As parábolas de Lucas 15 
contêm uma profunda demons
tração do amor de Deus pelas al
mas perdidas, comparado ao 
amor do pastor, da dona de casa 
e do pai de família. Mas, na ver
dade, esse amor, em toda a sua 
intensidade, só pode ser notado 
na dádiva do único Filho de Deus 
para morrer na cruz. Não existe 
outro fato conhecido que fale tão 
alto sobre tão grande amor.

Conta-se que- um missioná
rio americano na india fez uma 
amizade muito grande com um 
indiano, mas, por mais qu« lhe 
falasse de Jesus, não conseguia 
ganhá-lo para a salvação. Ao se 
despedir do amigo para retor
nar à América, recebeu dele 
uma pérola de presente. O mis
sionário tomou a pérola na m5© 
e perguntou quanto deveria pa

gar por ela. O amigo lhe disse: 
Nada. É um presente, Mas o 
missionário insistiu, querendo 
pagar a dádiva. O amigo india
no começou a chorar, e disse: 
“Nenhum dinheiro deste mundo 
pode pagar esta pérola, pois ela 
custou a vida do meu filho, que 
morreu ao tentar apanhá-la no 
fundo do mar.” Então o missio
nário disse: Pois foi exatamente 
isto que Jesus fez para nos ofe
recer a saivação. Por isto, o seu 
valor é maior do que tudo que 
há neste mundo. E o indiano 
aceitou Jesus, depois desta pa
lavra!

yIII. O RETRATO DE JESUS 
COMO PASTOR

Aqui, a palavra retrato nada 
tem a ver com fotografia ou 
qualquer figura da pessoa de 
Jesus, e sim de suas caracterís
ticas e qualidades que identifi
cam o Senhor como o pastor 
por excelência. (Veja na lição 
n»1, a ilustração no final do tópi
co III, item 1, sobre uma cons
tituição que' existe nos Estados 
Unidos.)

1. “O Senhor é o meu pastor; 
nada me faltará” (SI 23.1).

2. “Como pastor apascentará 
o seu rebanho” (Is 40.11).

3. “Vendo a multidão, teve 
grande compaixão deles, porque 
andavam desgarrados e errantes, 
como ovelhas que não têm pas
tor” (Mt 9.36).

4. “Eu sou o bom pastor; o 
bom pastor dá a sua vida pelas 
ovelhas” (Jo 10.11).

5. “Nossõ Senhor Jesus Cris
to, grande pastor das ovelhas” 
(Hb 13.20).

6. “E, quando aparecer o 
Sumo Pastor, alcançareis a in
corruptível coroa de glória” (1 Pe
5.4). Jesus Cristo é o modelo de 
pastor; conforme suas próprias 
palavras, “o bom pastor dá a sua 
vida pelas ovelhas.” Pode ser que 
alguém o faça, no exercício das 
funções de pastor, sendo tam-
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bém um bom pastor. Mas Jesus é
o bom pasÁ-^por excelência, sen
do Deus e oaivador do seu reba
nho.

IV . N O S S A  T A R E F A :  
ACHAR OS PERDIDOS
. Os perdidos da terra somente 
serão achados quando a Igreja 
decidir procurá-los. Nenhuma 
pessoa em seu estado natural in
tenta voltar para Deus, porque a 
carne com suas concupiscências 
nunca experimenta esta carência 
de buscar a Deus. Precisamos di
ligentemente sair em busca dos 

, perdidos.
Uma família do interior de 

Minas Gerais internou um filho 
alienado num hospital especia- 
iizado na cidade de Barbacena. 
Certo dia, recebeu noticia da 
morte do rapaz, e ficou consola
da, considerando que ele ja
mais ficaria curado, logo seria 
melhor para ele a morte. Passa
do algum tempo, porém, o 
moço foi encontrado perambu
lando pela rua, em outra cidade 
bem distante, e levado para a 
casados pais. (Ele havia fugido, 
e a direção do hospital deu a 
falsa notfcia da morte para es
capar da responsabilidade.)

Assim também, como aque
le moço, está a humanidade: 
Perdida no mundo, sem ter no
ção de como escapar, louca 
porque não quer aceitar a men
sagem de Cristo, dependendo 
de alguém que a tome pela mão 
e conduza ao céu.

1. Devemos buscar os in
divíduos. As unidades são muito 
valorizadas nas Escrituras. Não 
podemos menosprezar o amor do 
pastor por uma ovelha, o amor 
do pai por um filho e a paixão da 
mulher por uma dracma.

Em Lucas 15 lemos: “uma 
delas” (v.4), “ uma dracma” 
(v.8) e “um pecador” (vv.7,10).

No Evangelho de João lemos 
de “um homem” (1.6; 3.1; 5.5),

“um irmão” (1.40,41), “uma mu
lher” (4.7), “um rapaz” (6.9). 
Temos que parar e dar atenção a 
um pecador.

A Igreja deve se deixar mobi
lizar a fim de realizar a gigantes
ca tarefa de alcançar os perdidos. 
A estratégia deve ser a de sem
pre: cada um ganhando mais 
um.

' 2. Devemos buscar as famí
lias. A família é uma instituição 
divina (Gn 2.21-24; Mc 10.7-9). 
Ela tem sido alvo dos ataques 
pérfidos e da hostilidade cruel 
de Satanás, mas Deus sempre 
tem trabalhado em seu favor, a 
fim de preservá-la.

No dilúvio, Deus guardou a 
Noé e sua família (Gn 7.1); em 
Jerico, Deus preservou a Raabe e 
sua família (Js 6.23); Paulo disse 
ao carcereiro de Filipos: “Crê no 
Senhor Jesus e serás salvo, tu e 
tua casa” (At 16.31).

3. Devemos buscar as cida
des. O profeta Jonas demorou a 
entender que Deus tem um plano 
salvador para as cidades. Ele ou
viu do próprio Jeová a informa
ção de que o seu coração estava 
cheio de compaixão Dor Nínive 
(Jn 4.11).

O evangelista Mateus dá-nos 
testemunho de que Jesus “per
corria todas as cidades” (Mt 
9.35). “Em qualquer cidade ou 
aldeia em que entrardes...” (Mt
10.11). “Quando vos persegui
rem nesta cidade, fugi para ou
tra” (Mt 10.23). “Jesus partiu 
dali a ensinar e pregar nas cida
des” (Mt 11.1).

Em Atos dos Apóstolos o 
mesmo programa continua: “E 
descendo Filipe à cidade de Sa
maria, lhes pregava a Cristo. E 
havia grande alegria naquela ci
dade” (At; 8.8.8V

Que Deus nos dê a visão das 
cidades, onde milhares perecem 
comendo as migalhas do adver
sário, esquecidos ou ignorantes 
da abundância de pão espiritual.

4. Devemos buscar as na
ções. As nações do mundo estão
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no plano de Deus e devemos es
forçar-nos por alcançá-las.

As nações têm sua origem em 
Gn 10.5,20,31 e 32. Elas estão li
gadas à vida de Abraão (Gn 17.4
6; 18.18; 22.17,18) delsaque (Gn 
25.23; 26.4; 27.29) e de Jacó (Gn
35.11), bem como de José (Gn 
48.19) de Moisés (Éx 34.24; Dt 
2.25; 4.6,19,27,28) de Josué (Js 
23.13 etc).

No livro dos Salmos Deus se 
refere exaustivamente às nações: 
SI 2.8; 9.5; 22.27-31; 47.1-3; 57.9; 
66.1,7; 67.1-5; 72.11,17; 82.8; 
86.9; 96.1-3; 105.1; 108.3.

A grande comissão reflete o 
amor de Deus por todas as na
ções do mundo: J ‘Ide por todo o 
mundo...” (Mc 16.15).

“Portanto ide, ensinai todas 
as nações, batizando-as em 
nome do Pai. do Filho e do Espí
rito Santo” (Mt 28.19).

Este é o apelo missionário do 
Evangelho: se o mundo todo está 
perdido, devemos ir a todo o 
mundo.

Que o Senhor nos dê graça su
ficiente para acharmos as coisas 
perdidas. Amém.

Temos de aprender com os 
judeus uma grande lição: Esse 
povo esteve 70 anos no exílio 
em Babilônia, entre um povo 
pagão e idólatra; viveu disperso 
e sem pátria durante quase 2 
mil anos. Entretanto, não per
deu as suas características de 
povo escolhido, não se mistu
rou geneticamente, não absor
veu a cultura pagã dos povos 
do mundo por onde esteve e 
muitos ainda estão, não aban
donou seus costumes. Antes, 
exerceu e ainda exerce a sua in
fluência sobre as outras na
ções. É verdade que os judeus 
não aceitaram Jesus como o 
Messias. Mas com eles deve
mos aprender a não receber a 
influência do mundo, mas exer
cer influência sobre o mundo.

BSISNAMENTQSPRÁTICQS

1. O mundo está em estado de 
condenação e é necessário que 
a Igreja se organize e. promova 
uma campanha de grandes 
proporções para ganhar o 
maior número possível de al
mas para Cristo.

2. Somos salvos para servir e não 
devemos ficar indiferentes e 
acomodados diante do mundo 
perdido, mas devemos colocar 
nossas vidas nas mãos de Deus 
para que Ele nos use como ins
trumentos para conduzir al
mas a Cristo, pelo testemunho 
vivido e falado.

QUESTIONÁRIO

1. Antes de Adão pecar, como 
era a sua comunhão com
Deus?

2. Que privilégios o homem per
deu por causa do pecado?

3. Qual a tarefa da Igreja em re
lação aos perdidos?

4. Como Deus trata as pessoas: 
individualmente ou em gru
pos?

5. Qual o ensino principal de 
Jesus em Lucas 15, que fala 
da ovelha, da moeda e do fi
lho perdidos?

6. Por que as almas não vêm 
para Deus, exigindo assim 
que nós vamos ao mundo pro
curá-las?

7. Até quando devemos procu
rar as almas perdidas?

8. Quais as características de 
Jesus como Sumo Pastor?

9. Por que devemos pregar tan
to aos indivíduos como às 
famílias, às cidades e às na
ções?

10. Em que área Jesus mandou 
pregar?
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Lição 6 6 de novembro de 1983

ATÉ QUE ELE VENHA

Verdade prática: A ceia do 
Senhor é uma celebração que 
mantém a Igreja alerta sobre 
a importância do sacrifício 
de Cristo, enquanto anuncia 
a sua morte vicária.
Texto áureo: ~^Mas o que

tendes retende-o até que eu 
venha, ” Ap 2.25.
Data da lição: Àno 57 d.C. 
Lugar: Éfeso
Texto bíblico para o estudo 
da lição: Mt 26.26-30; 1 Co
11.23-34.

LEITURA BÍBLICA BVI CLASSE

1 Co 11.23-29
1 Co 11.23 - Porque eu rece

bi do Senhor o que também vos 
ensinei: que o Senhor Jesus, na 
noite em que foi traído, tomou
o pão,

24 - E, tendo dado graças, o 
partiu e disse: Tomai, comei; 
isto é o meu corpo que é partido 
por vós; fazei isto em memória 
de mim.

25 - Semelhantemente tam
bém, depois de cear, tomou o 
cálice, dizendo: Este cálice é o 
Novo Testamento no meu san
gue; fazei isto, todas as vezes 
que beberdes, em memória de 
mim.

26 - Porque todas as vezes 
que comerdes este pão e beber
des este cálice anunciais a 
morte do Senhor, até que ve
nha.

27 - Portanto, qualquer que 
comer este pão, ou beber o cáli
ce do Senhor indignamente, se
rá culpado do corpo e do san
gue do Senhor.

28 - Examine-se pois o ho
mem a si mesmo, e assim coma 
deste pão e beba deste cálice.

29 - Porque o que come e 
bebe indignamente, come e 
bebe para sua própria conde
nação, não discernindo o corpo 
do Senhor.

VOCABULÁRIO
Recebi do Senhor (1 Co 11.23). 

Paulo não foi discípulo de Je
sus, tendo-se convertido depois 
que Jesus já estava glorificado 
(At 9.1-18). Mas o que ele pre
gava foi, de fato, recebido dire
tamente do Senhor, no deserto 
da Arábia (G1 1.15-17). Paulo 
reivindica a sua autenticidade 
apostólica, por ter tido expe
riências pessoais com Jesus, em 
manifestações especiais, pelo 
que se considerava “nascido fo
ra de tempo” (1 Co 15.8, Trad. 
Atualizada).

Isto é o meu corpo (1 Co 11.24). 
Os teólogos católicos estabele
ceram, com base nesta afirma
ção de Jesus, o dogma da tran-
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substanciação, segundo o qual, 
na hora da ceia do Senhor (o 
que chamam comunhão) o pão \  
se transforma em corpo de Cris- ' 
to. Baseado nisto, não dão vi
nho para os fiéis, pois o corpo já 
tem, em si, o seu sangue. Ora, 
se o pão se transforma em cor
po, porque Jesus disse: “Isto é o 
meu corpo”, o que dizer de suas 
palavras: “Eu sou o caminho”, 
“eu sou a porta”?

Novo Testamento no meu san
gue (1 Co 11.25). O Velho Tes
tamento estava apoiado no san
gue de bodes, bezerros etc. Mas 
o Novo Testamento apoia-se no 
sangue de Jesus. Não se trata 
dos livros da Bíblia, que consti
tuem o AnJigo-e-Novo Testa- 
mentos,(fímsTestamento, aqQfo 

r“é Aliança ou Pacto, na sua co-J
I notação principal.
(Até que venha (1 Co 11.26). Je 

sus disse que haverá celebração 
da ceia lá no céu (Lc 22.30; Mt 
26.29), mas enquanto a Igreja 
estiver aqui na terra deverá ce
lebrar a ceia do Senhor confor
me Ele a instituiu, anunciando 
a sua morte na cruz.

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Faça no quadro de giz ou 
numa cartolina um desenho 
semelhante à roda da bicicle
ta, com seus raios bem defini
dos. Mostre aos alunos como 
cada raio tem seu campo limi
tado pelo círculo, que é o aro. 
Todos eles começam no cen
tro, e só podem ir até tocar no 
aro. Este recurso educacional 
servirá para ensinar a lição de 
que nesta vida tudo está como 
que dentro de um círculo, ten
do de chegar ao seu limite. 
Agora, mostre que podemos 
representar a nossa transfe
rência para o céu, e a posse da 
glória de Deus, como a ultra
passagem desse círculo. Lá fo

ra, não haverá mais limite ou 
barreira!

2. Desenvolvendo ainda a mes
ma idéia, fale sobre a nossa 
vida nesta terra. Use como re
curso educacional a lei da gra
vidade, pela qual somos atraí
dos na direção do centro da 
terra. Por isto, todos nós, em 
todos os extremos, permanece
mos sobre a terra, que é o limi
te da nossa habitação (At 
17.26). O centro da terra, neste 
caso, é como o eixo da roda da 
bicicleta; a lei da gravidade 
estabelece o limite, como (Taro 
da roda. No arrebatamento, a 
Igreja sairá desse limite, para 
viver na eternidade, com os 
salvos de todos os tempos. Use 
um globo ou faça um desenho 
do planeta, para dar a ilustra
ção.

OBJETIVOS DA LIÇAO

1. Ensinar a doutrina da ceia do 
Senhor, tão importante para a 
vida espiritual da Igreja, com 
a recordação da morte de Je
sus na cruz, quando sua carne 
foi rasgada pelos cravos, e o 
seu sangue derramado para se
lar a Nova Aliança.

2. Demonstrar que a ceia do Se
nhor não é apenas uma festa 
para comemorar um aconteci
mento importante, mas reves
te-se de uma significação espi
ritual de tal importância, que. 
feita sem discernimento, pode 
acarretar maldição em vez de 
bênção, como bem define o 
texto de 1 Co 11.29.30.

3. Conscientizar os crentes de 
que a participação da ceia do 
Senhor, de um modo digno, 
traz bênçãos para a vida cris
tã, pelo que não convém dei
xar de participar, especial
mente para adiar um conserto 
espiritual. Deve-se antes con
sertar urgentemente, e partici
par.
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ESBOÇO DA UCAO

INTRODUÇÃO
I. A CEIA E A MORTE DE 

CRISTO
1. 0  grande tema das Escri

turas
2. A autoridade do sangue 

de Cristo
3. Os efeitos da morte de 

Cristo
II. A CEIA E A VIDA DE 

CRISTO
1. Cristo é a fonte da vida
2. 0  Cristo morto e redivivo

III. A CEIA E A VOLTA DE 
CRISTO
1. A última ceia
2. As bodas do Cordeiro
3. A festa da esperança

IV. A CEIA E A EVANGELI
ZAÇÃO
1. Um motivo para evange

lizar
2. Um tema para evangeli

zar

EXPOSIÇÃO DA LIÇÃO

INTRODUÇÃO
A celebração da ceia do Se

nhor é a comemoração festiva do 
sacrifício do Senhor Jesus e por 
quase dois mil anos a Igreja a 
tem praticado como testemunho 
da sua fé no derramamento do 
sangue do Cordeiro, de seu amor 
Aquele que é nosso sacerdote 
eternamente, e de sua esperança 
em sua volta iminente e triunfal.

A ceia do Senhor é, ainda, a 
festa de gratidão com que a Igre
ja dedica de modo mui especial 
sua ação de graças pelo dom ine
fável de Deus, -Jesus Cristo, nos
so maravilhoso Redentor.

A ceia do Senhor é o perma
nente memorial de tudo quanto 
Jesus fez pelos homens, no 
magnífico episódio de Expiação. 
Ela enriquece o contexto das ati
vidades cotidianas da Igreja, ao 
trazer à lembrança, freqüente e 
solenemente, o centro do minis

tério de Jesus, que é também o 
centro do plano redentor de Deus 
para com toda a raça humana.

A celebração da ceia do Se
nhor é, em si, uma pregação do 
evangelho, com poder, pois 
anuncia a morte de Cristo, que é 
a maior expressão da mensagem 
cristã. O apóstolo Paulo disse: 
“Porque a palavra da cruz é lou
cura para os que perecem; mas 
para nós, que somos.salvos. é o 
poder de Deus” (l_Co LÍ8).

I. A CEIA E A MORTE DE 
CRISTO

Se Cristo não houvesse morri
do, porventura haveria a celebra
ção da Ceia? E tão pouco haveria 
salvação! Há, pois, uma irresistí
vel conexão entre a Ceia e a mor
te de Jesus, posto ser aquela a 
comemoração mística desta.

Quando Jesus nasceu, foi 
colocado numa manjedoura, lu
gar destinado aos alimentos 
para os animais (Lc 2.7); num 
de seus discursos, Jesus decla
rou: “Eu sou o pão vivo que 
desceu do céu; se alguém co
mer deste pão viverá para sem
pre; e o pão que eu der é a mi
nha carne... se não comerdes a 
carne do Filho do homem, e não 
beberdes o seu sangue, não te
reis vida em vós mesmos ... 
Porque a minha carne verda
deiramente é comida, e o meu 
sangue verdadeiramente é be
bida” (Jo 6.51,53,55). Importan
te notar a exatidão da figura 
apresentada por Jesus, e a sua 
relação com a ceia do Senhor.

1. O grande tema das Escri
turas. Qualquer leitor freqüente 
da Bíblia sabe que Jesus é o 
tema das Escrituras. Ele é o Cor
deiro presente em todas as gran
des divisões do livro. Ele é o antí- 
tipo cujos tipos enchem literal
mente centenas de páginas da 
Bíblia.

a. Ele_é_o Coideiro morto ain
da antes da fundação do mundo 
(1 Pe 1.19,20; Ap 13.8).
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b. Ele é o Çordeiro que so
mente Deus poderia prover, para 
substituir Isaque (Gn 22.8).

c. Ele é o Cordeiro que deve
ria ser morto para salvar a famí
lia (Êx 12.3).

d. Ele é o Cordeiro que foi le
vado ao matadouro'(Is 53.7).

e. EJe é o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo (Jo

4 J9 ).
f. Ele é o Cordeiro que foi sa

crificado por nós (1 Co 5.7).
g. Ele é n Cordeiro que alu

mia os céus (Ap 21.23).
Muitas pessoas estudam a 

Bíblia e dela nada podem enten
der, por duas razões: Primeira
mente, porque sendo racionalis- 
tas e cultuando a razão e o saber 
humanos, não dão lugar ao Espí
rito Santo, o único que pode en
sinar as Escrituras (Jo 14.26); e 
em segundo lugar, porque não 
podem ver que o centro das Es
crituras é Jesus Cristo. Se des
sem lugar ao Espírito Santo, co
nheceriam Cristo, e tudo seria 
mudado em suas vidas. Só então 
poderiam entender a Palavra de 
Deus. Em outras palavras: Só os 
crentes em Jesus podem com
preender as Escrituras e a vonta
de de Deus (Mt 22.29).

2. A autoridade do sangue 
de Cristo. Na ceia do Senhor, 
sempre repetimos as palavras de 
Cristo: “Este cálice é o Novo 
Testamento no meu sangue” (1 
Co 11.25). Ao derramar o seu 
precioso sangue, a sua própria vi
da, Cristo estava abrindo para 
nós uma fonte de autoridade ca
paz de solver todos os nossos 
problemas espirituais, mesmo os 
mais críticos e cruéis.

a. A Igreja foi comprada com 
sangue (At 20.28).

b. A justificação é alcançada 
pelo sangue (Rm 5.9).

c. A consciência é purificada 
pelo sangue (Hb 9.14).

d. O sangue purifica de todo 
pecado (1 Jo 1.7).

e. O sangue lava completa
mente (Ap 1.5).

f. Somos re.sgatados pelo san
gue (,1 Pe 1.18.19).

g. (J~sãhgüéTlava e alveja as 
vestiduras (Ap 7.14).

3. Os efeitos da morte de 
Cristo.

a. No inferno: Satanás, agós 
haver sido despojado (Cl 2.15), 
viu-se repentinamente sem~as 
chaves da morte e do inferno (Ap
1.18).

b. No Céu: Com a morte de 
Jesus, foi introduzido um novo 
cântico no Céu. O cântico do 
Cordeiro, e a glória do Senhor foi 
maravilhosamente acrescentada 
(Ap 5.9).
" c~~No universo: Houve uma 

reconciliação das coisas que es
tão embaixo com as que estão 
em cima (EfTTTO .̂

d. No coração do homem 
crente: Foi erradicado o vírus do 
pecado e abriram-se-lhe as por
tas do Paraíso de Deus (Lc 
23.43).

II. A CEIA E A VIDA DE 
CRISTO

A santa ceia tem uma mensa
gem de vida. A vida de Cristo 
oferecida por nós, a vida de Cris
to que habita em nós, a vida de 
Cristo que se multiplica em nós. 
A ceia do Senhor anuncia a mor
te de Jesus, mas não é uma men
sagem centralizada no tema 
“morte” , pois fala de Cristo, que 
morreu para dar vida, e que res
suscitou, vencendo a morte, para 
viver eternamente na sua glória, 
junto àqueles que nele crerem.

1. Cristo é a fonte de vida, 
fonte que se abriu em nosso favor 
e em nossa direção. Ele ofereceu 
a sua vida por nós, a fim de que 
tenhamos vida3_e a tenhamos em 
abundância (JoJ.0.10).

Através dessa doação de vida 
espiritual, o crente compartilha 
de uma forma de vida que lhe é 
completamente estranha, intei
ramente nova, e que se asseme
lha à vida de Cristo (1 Jo 3.2), 
pela qual somos conduzidos à 
plenitude de Deus (Ef 3.19).
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Nunca nos esqueçamos de 
que Jesus é a ressurreição e a 
vida (Jo 11.25), caminho, verda
de e vida (Jo 14.6) e nele estava a 
vida, a verdadeira luz dos ho
mens (Jo 1.4).

Crendo em Jesus, nós recebe
mos dele essa vida, que é a luz 
dos homens, e então podemos 
mostrar ao mundo o caminho 
para o céu, que ele não pode ver. 
E esse caminho é o próprio Se
nhor Jesus, o nosso Salvador.

2. O Cristo morto e redivi
vo. Em seu infinito mistério, a 
ceia nos oferece uma dupla visão 
de Cristo. Ao mesmo tempo em 
que o contemplamos simbolica
mente morto, através do pão e do 
vinho, podemos de igual modo 
vê-lo redivivo, na expectativa de 
sua volta.

a. Cristo está vivo na Bíblia. 
Ele disse a João na ilha de Pat- 
mos: “Eis aqui estou vivo para 
todo o sempre” (AS OSfFDepois 
de ressuscitado, Elê^sè apresen
tou vivo, com muitas e infalíveis 
provas, sendo visto por eles” (At
1.3). Estêvão o viu de pé, à direi
ta do Pai (At 7.55,56).

b. Cristo está vivo na Histó
ria. Os quase dois mil anos de 
História da Igreja militante são 
um testemunho diuturno de que 
Cristo está vivo. Ele tem susten
tado, guardado, estimulado, for
talecido, defendido e protegido o 
seu povo ao longo destes 20 sé
culos. Os inimigos da fé estão 
mortos. Cristo, porém, permane
ce vivo (Hb 2.9).

c. Cristo está vivo na Igreja. 
E Ele quem diariamente está 
salvando, curando, batizando 
com o Espírito Santo, renovando 
e reconciliando. Ele está sendo 
absolutamente fiel à sua promes
sa: “Eis que eu estou convosco 
todos os dias, até à.consumação 
dos séculos” (Mt 28.2(5).

III. A CEIA E A VOLTA DE 
CRISTO

Jesus instituiu a ceia quando 
estava para subir para o céu, e 
disse que esse cerimonial deveria

ser celebrado_até a_§ua volta. 
/Portanto, toda vez que a Igreja-̂  
celebra a ceia, comemora a mor- ' 
te do Senhor e anuncia a sua vol-

1. A última ceia. Cada vez 
que a Igreja de Cristo se reúne na 
terra para cultuar o Senhor e ce
lebrar a santa ceia, ecoa em seus 
ouvidos a soleníssiinajjalavra re
gistrada em 1 Qo 11.26) “Anun
ciais a morte do Senhõr, até que 
venha.”

Por um lado, há o reconheci
mento da ausência física do Mes
tre amado. Por outro, a expecta
tiva de seu retorno. Assim, há 
sempre uma convicção de que al
gum dia teremos aqui na terra a 
última ceia, e então “seremos ar
rebatados juntamente com eles 
nas nuvens, a encontrar o Senhor 
nos ares, e assim estaremos sem
pre com o Senhor” (1 Ts 4.17).

“Mas desejamos que cada um 
de vós mostre o mesmo cuidado 
até ao fim, para completa certe
za da esperança” (Hb 6.11).

2. As bodas do Cordeiro. 
Cada celebração da ceia terrena 
realimenta a nossa esperança na 
ceia celestial. Após o arrebata
mento, seremos conduzidos ao 
tribunal de Cristo, e em seguida 
às Bodas do Cordeiro (Rm 14. 
10; 2 Co 5.10). No que diz respei
to a esta última, a palavra tam 
bém é bastante clara: “Escreve: 
Bem-aventurados aqueles que 
são chamados à ceia das bodas 
do Cordeiro” (Ap 19.9).

Essa será a ceia do triunfo, do 
gozo, da imortalidade e da gló
ria, quando o Cordeiro se unirá à 
sua noiva e esposa, em favor da 
qual tem dado o seu próprio san
gue (Ef 5.23; 2 Co 11.2).

3. A festa da esperança. A 
santa ceia deve ser sempre uma 
ocasião festiva. Não deve ser ce
lebrada em clima de tristeza, in
quietação ou irreverência. Ela é 
a festa da esperança.

Quando tomamos o pão e o 
cálice, estamos reafirmando nos
sa esperança na volta de Jesus. 
Quando ceamos, estamos dizen-
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do a Deus, ao mundo e a nós 
mesmos, que acreditamos em 
sua vinda. “E qualquer que nele 
tem esta esperança purifica-se a 
si mesmo, como também Ele é 
puro” (1 Jo 3.3).

Coisa maravilhosa é alcançar 
uma perfeita compreensão do 
significado da ceia do Senhor. A 
Igreja, por ocasião da celebração 
da ceia, deve buscar uma revela
ção divina sobre o seu grande sig
nificado, e isso, certamente, pro
moverá um avivamento espiri
tual. Deus, certamente, se ale
grará e abençoará a Igreja.

/  IV. A CEIA E A EVANGELI
ZAÇÃO

1. Um motivo para evange
lizar. A Bíblia diz: “Todas as ve
zes que comerdes este pão e be
berdes este cálice anunciais a 
morte do Senhor” (1 Co 11.26).

A ceia, por retratar o sacrifí
cio do Gólgota, é basicamente 
um motivo forte para a evangeli
zação. Devemos anunciar ao pe
cador perdido que alguém mor
reu em seu lugar. Por isso, ele 
nunca precisa ser condenado.

2. Um tema para evangeli
zar. Os pregadores podem des
cobrir na ceia um grande tema. 
A morte de Jesus foi o tema do 
proto-evangelho (Gn 3.15), foi o 
tema do monte Moriá (Gn 22) e 
de igual modo o tema do monte 
da transfiguração (Lc 9.31) e do 
cântico dos anjos no céu (Ap 
5.9).

Contemos aos povos do mun
do inteiro a história da cruz. Fa
lemos a todos os povos das provi
sões eternas do Calvário. E con
tinuemos a celebrar a ceia do Se
nhor, até que Elé venha. Amém.

Existem três linhas de pen
samento sobre a ceia do Se
nhor, como veremos abaixo: 
Uma delas é a já citada tran- 
substanciação, que significa 
“transformação da substância”. 
O dogma da transubstanciação 
foi aprovado pela Igreja Católi
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ca no Quarto Concílio de La- 
trão, em Roma, em 1215. Ver no 
vocabulário, o termo: “Isto é o 
meu corpo”. A tese acima foi 
ensinada inicialmente por Pas- 
cásio Radberto, em seu tratado 
intitulado De corpore et san
guine Domini, argumentando 
que na ceia do Senhor recebe- 
se o alimento da imortalidade. 
É claro que nenhuma comuni
dade evangélica poderia estar 
de acordo com essa teoria, que 
erra por se apegar à letra, que 
mata, e não ao espfrito, que vi
vifica (2 Co 3.6).

Outra teoria é a da con- 
substanciação. Wyclif, em 
1379, combateu a doutrina da 
transubstanciação, defendendo 
a tese da consubstanciação, 
que consistia na idéia de queo  
pão e o vinho continuam sendo 
pão e vinho, mas depois de 
abençoados recebem uma vir
tude, que transfere aos comun- 
gantes, o que chamam “graça 
inerente”. Não cremos assim, é 
claro.

A terceira opinião, que acei
tamos como fundamèntalmente 
bfblica, é a do memorial. Je
sus, ao instituir a santa ceia, 
disse: “Fazei isto em memória 
de m im ” (Lc 22.19; 1 Co
11.24,25).

Importante observar que as 
teses não aceitas por nós -  a 
transubstanciação e a consubs
tanciação — não só carecem de 
um apoio bíblico, como asso
ciam idéias secundárias não 
menos prejudiciais à fé cristã. 
Os defensores dessas doutrinas 
e os seus seguidores têm, tanto 
com respeito à Ceia quanto ao 
batismo, tais elementos como 
meios pelos quais os fiéis po
dem obter a salvação. Conside
ram eies que “assim como o 
pão e o vinho nutrem o corpo, a 
carne e o sangue de Cristo nu
trem a alma”. Ora, se crêem



que existe graça e virtude espi
ritual nesses elementos por 
transformação ou inerência, é 
lógico aceitarem que por eles 
se obtém a salvação. Veja que 
perigo traz uma simples heresia 
aparentemente inofensiva!

Um padre brasileiro acredi
tava sinceramente na doutrina 
da transubstanciação, até o dia 
em que achou uma vasilha con
tendo as hóstias consagradas 
que sobraram, e ficaram esque
cidas no altar, emboloradas e 
cheirando mal. Ora -  concluiu 
ele — se estas hóstias foram con
sagradas e se transformaram 
em corpo de Cristo, não podiam 
ficar deterioradas. Se ficaram 
deterioradas é porque não se 
transformaram em corpo de 
Cristo. É claro que esse padre 
acabou convertendo-se ao 
evangelho.

BMSMAMBsnOS PRÁTICOS
1. A ceia do Senhor é a comemo

ração da morte do Senhor Je
sus, sacrifício suficiente para 
salvar o pecador, fazendo de 
Jesus o nosso Sumo Sacerdote 
perfeito e eterno.

2. Jesus Cristo é o dom inefável 
de Deus, isto é, um dom que 
não pode ser definido por pala
vras. Realmente, tudo que já 
foi dito acerca de Jesus é insu
ficiente, como bem definiu 
João: Só do que Jesus fez e en
sinou, se fosse tudo escrito, 
disse ele hiperbolicamente, 
“nem ainda o mundo todo po
deria conter os livros que se es
crevessem” (Jo 21.25).

3. Se Cristo não tivesse morrido, 
não teríamos a celebração da 
ceia do Senhor, também não 
teríamos salvação. Logo, a ce
lebração da ceia do Senhor 
deve se revestir de grande sig
nificação para a Igreja.

4. Jesus Cristo é o grande tema 
das Escrituras. Antes dele, 
tudo convergia para ele; de
pois dele, tudo dele procede. 
Paulo pregou no Areópago de 
Atenas: “Porque nele vivemos, 
e nos movemos e existimos” 
(At 17.28).

5. As Escrituras nos ensinam que 
a morte de Cristo, com o der
ramamento do seu sangue, é 
suficiente para nos livrar da 
condenação de todo o pecado, 
libertando-nos, conseqüente
mente, de todas as suas maze
las.

6. Embora fale da morte de Cris
to, a ceia do Senhor não é uma 
cerimônia caracterizada pela 
tristeza, pois fala também da 
sua ressurreição e enfatiza a 
sua volta, e o futuro da Igreja 
no céu, nas bodas do Cordeiro, 
e para estar eternamente com 
o Senhor.

QUESTIONÁRIO
1. Até quando será celebrada a 

ceia do Senhor?
2. Quais os objetivos da celebra

ção da ceia do Senhor?
3. Qual a mensagem central da 

ceia do Senhor?
4. De que modo a morte de Cristo 

derrotou o inferno?
5. Quais são as bênçãos espiri

tuais da morte de Cristo na 
cruz?

6. Por que a ceia do Senhor não 
deve ser uma reunião triste?

7. De que modo o sangue de Cris
to traz bênçãos completas 
para a vida cristã?

8. Quando foi instituída a santa 
ceia por Jesus?

9. Como pode ser evangelístico o 
tema da ceia do Senhor?

10. Qual a esperança que a ce
lebração da ceia do Senhor 
inspira?
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Lição 7 13 de novembro de 1983

NEGOCIAI AIE QUE EU VENHA

Verdade prática: Por meio 
de seus talentos, o Senhor ca
pacitou-nos para realizarmos 
a sua obra na terra.
Texto áureo: “E, chamando 
dez servos seus, deu-lhes dez 
minas, e disse-lhes: Negociai 
até que eu venha. ” Lc 19.13.

Data da lição: 29 d.C. 
Lugar: Desconhecido 
Texto bíblico para o estudo 
da lição: M t 25.14-30

LEITURA BÈUCA EM CLASSE

Mt 25.14-19; 26-30
Mt 25.14 - Porque isto é 

também como um homem que, 
partindo para fora da terra, 
chamou os seus servos, e entre
gou-lhes os seus bens;

15 - E a um deu cinco talen
tos, e a outro dois, e a outro 
um, a cada um segundo a sua 
capacidade, e ausentou-se logo 
para longe.

16 - E, tendo ele partido, o 
que recebera cinco talentos ne
gociou com eles, e granjeou ou
tros cinco talentos.

17 - Da mesma sorte, o que 
recebera dois, granjeou tam
bém outros dois;

18 - Mas o que recebera um, 
foi e cavou na terra e escondeu 
o dinheiro do seu senhor.

19 - E muito tempo depois 
veio o senhor daqueles servos, 
e fez contas com eles.

26 - Respondendo, porém, o 
seu senhor disse-lhe*. Mau e ne
gligente servo; sabes que ceifo 
onde não semeei e ajunto onde 
não espalhei;

27 - Devias então ter dado o 
meu dinheiro aos banqueiros, e 
quando eu viesse, receberia o 
meu com os juros. -  —— —
^  28 - Tirai-lhe pois o talento, ',

/ e dai-o ao que tem os dez talen- f 
tos.

29 - Porque a qualquer que 
tiver será dado, e terá em / 
abundância; mas ao que não ti-

( ver até o que tem ser-lhe-á ti- > 
irado.  ■ -  —~ — —— —z>>

30 - Lançai pois o servo inú
til nas trevas exteriores; ali 
haverá pranto e ranger de den
tes.

VOCABULÁRIO
Um homem (Mt 25.14). Signifi

ca o Senhor Jesus, que foi para 
o Pai, onde aguarda o momento 
de receber a Igreja, cujos 
membros ele resgatou pelo seu 
sangue.

Partindo para fora da terra
(Mt 25.14). Fala da partida de 
Jesus para o céu, o que se deu 
quarenta dias após a sua res
surreição.

Entregou-lhes os seus bens (Mt
44



25.14). Trata-se do poder con
cedido no dia de Pentecoste, 
em cumprimento de J1 2.28; Lc 
24.49; At 1.8, conforme o relato 
de At 2. Com esse poder, os 
discípulos do Senhor podem 
“negociar”, isto é, usar esse po
der para ganhar almas.

Muito tempo depois (Mt 24.19). 
Confere com o ensino de Jesus, 
da indeterminação do tempo 
da sua vinda, que nos parece 
muito, mas pode terminar rapi
damente.

Fez contas com eles (Mt 24.19). 
Fala do dia em que todos tere
mos de prestar contas ao Se
nhor a respeito de nossas res
ponsabilidades na sua obra.

Banqueiros (Mt 24.27). A exis
tência de bancos como institui
ção financeira remonta aos 
tempos mais antigos, não obs
tante suas características mui
to primitivas, se comparados 
ao moderno sistema de crédito, 
pois os bancos exerciam mais a 
função de depositários de valo
res. Inicialmente, esses deposi
tários cobravam taxas pelo ser
viço que prestavam, pois não 
negociavam com o valor depo
sitado. Só mais tarde é que pas
saram a negociar com o capital 
a eles confiado, de cujos rendi
mentos vieram a participar os 
seus depositantes, em forma de 
juros, de que Jesus fala. A 
cobrança de juros foi condena
da por pensadores e teólogos da 
antiguidade, como forma de 
usura. Os criadores do socialis
mo também o condenaram 
como forma de espoliação. Mas 
Jesus, no texto em estudo, não 
se mostrou contrário aos juros, 
e hoje em dia é ele uma impor
tante forma de estimular o in
vestimento do capital para in
crem en tar o progresso. O 
princípio dos juros está em Lv
6.4,5; 14; 22; 27.13,15,27,31; 
Nm 5.7. Falamos de princípio, 
não de taxa ou montante.

Trevas exteriores (Mt 25.30). 
Expressão que se coaduna com 
a condenação, em oposição à

alegria e bênção que receberão 
todos os filhos da luz. Sempre 
houve esta distinção entre luz e 
trevas, características funda
mentais do reino de Deus e o de 
Satanás.

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Coloque no quadro de giz al
guns itens principais da histó
ria do comércio:
a. No início, cada pessoa tro
cava o que possuía em excesso, 
pelo que necessitava e que o 
seu vizinho tinha sobrando.
b. Depois, passaram os antigos 
a fazer uso de determinadas 
mercadorias como objeto de 
troca, como se fosse dinheiro. 
Assim, usaram para troca: o 
boi, o couro dos animais, o 
sal, certas sementes etc.
c. Mais tarde, passaram a usar 
os metais, que, sendo de valor 
permanente, também podia 
ser fracionado. O uso desses 
metais evoluiu para a cunha
gem de moedas; e depois, a 
emissão de documentos escri
tos, que deu origem ao papel- 
moeda e à moeda-papel. Hoje, 
isto já evoluiu para o uso dos 
títulos de valores, moeda fidu
ciária, ou títulos de crédito, 
pelos quais se podem efetuar 
grandes transações comerciais 
por meio de simples assinatu
ra de papéis.

2. Faça uma comparação do en
sino de Jesus na parábola dos 
talentos, usando a evolução do 
sistema comercial em contra
partida ao uso dos talentos no 
sentido espiritual, no qual os 
mesmos valores subsistem 
através dos tempos, não evo
luiu, pois são poderes do mes
mo Deus eterno, que não mu
dou e jamais mudará.

3. Conclua esta parte expondo a 
finalidade do comércio, que é o 
enriquecimento dõ comercian
te, embora, teoricamente, seja 
o seu objetivo a distribuição 
das riquezas. No reino espiri
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tual, ‘negociar’ com os taien- 
tos recebidos das mãos do Se
nhor tem como finalidade o 
enriquecimento, tanto dos que 
são alcançados quanto dos que 
trabalham. Dos primeiros, 
porque recebem a preciosa sal
vação e o céu por herança; dos 
outros, porque receberão ga
lardão.

4. Mostre aos alunos as diversas 
espécies de instrumentos de 
crédito comercial, se possível, 
para ilustrar: Nota promissó
ria, letra de câmbio, carta de 
fiança etc. Depois mostre que
o único documento escrito de 
que necessitamos para execu
tar as transações com os talen
tos é a Bíblia.

OBJETIVOS DA LICA3

1. Estudar os ensinamentos de 
Jesus acerca da atividade cris
tã no período que antecede a 
segunda vinda do Senhor, no 
cumprimento de sua missão 
de pregar e testemunhar ao 
mundo com respeito à salva
ção.

2. Analisar, como modelo dos en
sinos de Jesus a respeito deste 
assunto, a parábola dos talen
tos. O crente, ao receber a ca
pacitação para o exercício do 
seu dever de pregar o evange
lho, assume a administração 
de um valor muito grande, e 
terá de prestar contas por sua 
fidelidade ou infidelidade.

3. Jesus Cristo é o Senhor que / 
distribui talentos aos seus ser- \ 
vos, para que negociem com 
eles, obtendo lucro. O valor 
dos talentos é espiritual, e o 
lucro se expressa em salvação 
de almas.

4. Todos os servos, sem distin
ção, recebem talentos; e todos 
terão de prestar contas. A res
ponsabilidade do ministério 
de ganhar almas não é só dos 
obreiros separados ou consa
grados para isso, mas todo 
crente é servo e tem sua parce
la de responsabilidade.

ESBOÇO DA UCAO

INTRODUÇÃO
I. RECEBENDO O TALEN

TO
1. O talento foi dado aos 

servos
2. O talento foi dado a todos 

os servos
3. O talento é parte dos bens 

do Senhor
4. O talento foi dado a cada 

um segundo a sua capaci
dade

II. UTILIZANDO O TALEN
TO
1. O dever de negociar
2. O tempo de negociar
3. Razões para negociar
4. O perigo de não negociar

mos
III. PRESTANDO CONTAS

DO TALENTO
1. A volta do Senhor
2. O encontro individual
3. O julgamento justo

EXPOSIÇÃO DA LIÇAO
INTRODUÇÃO

Temos diante de nós para o 
estudo desta semana a parábola 
dos dez talentos. Esta é a quinta 
parábola mencionada no contex
to do sermão profético e consta 
também do Evangelho de Lucas, 
como a parábola das dez minas
(Lc 19.11-27). -------------N
" O termo parábola ocorre 65 . 

vezes no texto bíblico. Encontra
mos 26 parábolas no Antigo e 7ü 
no Novo Testamento.

A ênfase que o Senhor põe 
nesta parábola é sobre a diligên
cia que cada servo de Deus deve 
manifestar em um duplo senti
do: no tocante às suas atividades 
cotidianas aqui na terra e quanto 
à iminência do retorno do Senhor 
Jesus.

J. Finnis Dake nos informa 
que um talento equivale a US$ 
29.0815.00, o que corresponde no 
momento a mais de 12 milhões 
de cruzeiros.
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I. RECEBENDO O TALENTO
No Evangelho segundo Ma

teus. a parábola dos talentos 
menciona um homem que partiu 
para fora da terra e antes de o fa
zer entregou os seus bens aos 
seus servos. Esses bens são desig
nados por talentos.

1. O talento foi dado aos 
servos. Devemos estudar esta 
parábola pensando no nosso 
amado Salvador Jesus, que antes 
de partir para a “casa do Pai” 
deixou-nos responsabilidades de
finidas.

A grande comissão, por 
exemplo, ocorre em diferentes 
palavras nos quatro Evangelhos, 
a saber: Mt 28.18; Mc 16.15; Lc 
24.47-49 e Jo 20.21. Assim, o ta 
lento foi realmente entregue aos 
servos. — ' ~

f Que estamos fazendo, entãoj^ 
com o talento que temos recebi
do? Esta é a pergunta que cada 
cristão constantemente deve fa
zer a si mesmo. —■ - -— —
Citação histórica: “O em

préstimo de dinheiro era coisa 
trivial e muito em voga. Os pe
quenos empréstimos faziam-se 
penhorando a propriedade; os 
grandes, mediante capital pri
vado, sendo que muitos outros, 
em dinheiro, eram realizados 
através de bancos, compará
veis aos dos nossos bancos 
modernos. Os informes das 
fontes documentárias mostram 
que as transações bancárias 
eram bem desenvolvidas” (H.E. 
Dana - O Mundo do Novo Testa
mento).

a. Ser crente significa ser ser
vo. Ao contrário da concepção se
cular e mundana, a palavra servo 
aplicada ao filho de Deus é, sem 
dúvida, honorífica. Os mais ilus
tres homens de Deus na Bíblia 
Sagrada são chamados de servos, 
como Abraão (Gn 26.24), Israel 
(Is 41.8),T\!o7sés (Nm 12.8), Davi 
(2 Rs 19.34), Elias (2 Rü_k361 
Isaías (Is 20.3), UÉTTiel (Dn 6.20), 
PauTo (Tt 1.1) ê"Joaõ”(Ap’H ).

S palavra grega tfacfúzíáa

por servo é “DOULOS” e signifi
ca “aquele que se dá a si mesmo 
inteiramente e se entrega ao 
domínio e à vontade de outrem”. 
Esta é a nossa posição em rela
ção a Cristo. Temos sido salvos 
para servir (1 Ts 1.9).

Cada discípulo de Cristo deve 
assumir a posição de servo. So
mente assim receberá os seus ta 
lentos (Mt 10.24,25; Rm 6.16-22; 
Ap 19.5).

Que privilégio ser servo de 
Deus, assim como o próprio Je- 
susofoi na terra! (Fp 2.7; Is42.1;
52.11).

Na antiguidade, quando 
uma pessoa ficava devendo 
uma importância e não tinha 
meios para pagar, podia ser to
mada como escrava, ou rece
ber outra pena igualmente se
vera, pois a pessoa do devedor 
é que respondia pela dívida. 
Essa lei foi revogada no quarto 
século antes de Cristo. Entre
tanto, para com Deus, a idéia 
prevalece. Nós lhe devemos 
tanto, de gratidão pela salvação 
que nos proporcionou, que nos 
colocamos voluntariamente a 
seu serviço, como servos, ou 
escravos por amor. Mas, des
ses servos ou escravos, o Se
nhor nada exige, antes dá talen
tos para que trabalhem com efi
ciência.

b. Jesus Cristo é o Senhor. O 
reconhecimento do senhorio de 
Cristo é parte fundamental na 
cristologia bíblica. A palavra Se
nhor vem do grego “kurios” e 
equivale também ao termo Jeo
vá, do Antigo Testamento, quan
do aplicado a Jesus; e é usado 
cerca de 334 vezes referindo-se ao 
Pai ou ao Filho, atestando, desta 
forma, a divindade pessoal do 
Senhor Jesus (Mt 22.44; SI 
110.1).

Pedro afirmou que o senhorio 
de Cristo é o resultado de uma 
ação pessoal do Pai (At 2.36). No 
livro de Atos dos Apóstolos os 
cristãos chamaram a Jesus de 
Senhor nada menos de 21 vezes.
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Em At 10.36, Pedro o chamou de 
“Senhor de todos”.

Jesus mesmo se chamou de 
Senhor (Jo 13.13).

c. O Senhor que dá talentos. 
Este fato é uma extensão da re
velação do amor de Deus. Ele se 
compraz em dar. Deu-nos seu Fi
lho, a vida eterna, a segurança 
espiritual, o Espírito Santo e 
ainda nos deu talentos. Aleluia!

Os talentos são representados 
pela capacitação que o Senhor 
nos dá para fazermos a sua obra. 
A uns Ele dá a capacidade para 
falar do evangelho, a outros o po
der para curar enfermos e expul
sar os demônios, a outros a sabe
doria para administrar, a outros 
o dom para apascentar as ove
lhas do seu aprisco etc. Alguns 
recebem um talento, outros dois 
ou mais. E, de cada um, será re
querido de acordo com os talen
tos distribuídos.

*  2, O talento foi dado a todos 
os servos.

a. O simbolismo do número 
dez. O número dez, no simbolis
mo bíblico, é deveras significati
vo, Em Lc 19.13 lemo^que o ho
mem da parábola chamou a dez 
servos. Dez é'o número de coisas 
completas, plenas. Figurada
mente, significa que o Senhor 
chamou a todos os seus servos. .

Outros usos de 10 nas Escri- 
, turas: 10 pragas, 10 mandamen-
i tos, 10 virgens, 10 leprosos, 10 
' dias de tribulação, 10 reis, 10 tri

bos, 10 cortinas, 10 salários etc.
b. Cada servo tem recebido 

algo. O ensino que a parábola 
nos ministra é que cada crente 
tem recebido algo da parte do 
Senhor. Não haja motivo para 
queixas, pois o Senhor repartiu 
com todos. Freqüentemente en
contramos irmãos que vivem a 
lamentar o fato de nada haverem 
recebido de Deus. Porém, trata- 
se de um engano. Cada crente 
tem recebido algo das mãos do 
Senhor Jesus, através da Palavra 
de Deus e do Espírito. Uns mais, 
outros menos, mas todos temos

recebido “da sua plenitude, e 
graça por graça” (Tio 1.16).

3. O talento é parte dos bens 
do Senhor. Várias vezes nas Es
crituras são feitas referências aos 
bens do Senhor. Em Mt 24.47 le
mos: “Em verdade vos digo que o 
porá sobre todos os seus bens” . 
Na parábola do mordomo infiel, 
este foi acusado perante o ho
mem rico “de dissipar os seus 
bens” (Lc 16.1). São Paulo afir
mou que “somos despenseiros 
dos mistérios de Deus” (1 Co
4.1), isto é, dos seus bens espiri
tuais.

Além de talentos pessoais, 
como capacitação para o cum
primento do ministério cristão, 
tais como os dons espirituais e 
o fruto do Espírito Santo, Deus 
tem tomado sérias providências 
com o fim de facilitar as nossas 
lides ministeriais. Nos dias de 
Jesus, não havia fronteiras que 
impedissem o progresso do 
evangelho; em nossos dias, que 
existem fronteiras, estando o 
mundo subdividido em mais de 
duzentas nações, Deus nos deu 
acesso a todas elas por meio do 
rádio, do telefone, da literatura, 
de outros diversos veículos de 
comunicação.

Outra forma de facilitar o de
senvolvimento da obra de Deus 
é o sistema de transportes - fer
roviário, rodoviário, aéreo e 
aquático - diminuindo admira
velmente o tempo gasto para se 
ilocomover de um ponto ao ou
tro, separado por grande dis
tância.

Devemos ver ainda, como 
dádiva de Deus, as grandes 
descobertas e invenções, co
mo: a imprensa, o rádio, o telex, 
o teletipo, que dão grande coo
peração para a disseminação 
do evangelho, bem como os 
serviços de correios, que levam 
bíblias, livros, folhetos, cursos 
bíblicos por correspondência, 
além de cartas e outros papéis 
contendo mensagens de Jesu£. 
Assim vemos que Deus nos deu
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uma grande responsabilidade, 
mas dotou-nos de poder e ain
da facilita o nosso trabalho de 
várias maneiras.

a. As riquezas de Deus espe
cificadas nas Escrituras:

1) Riquezas de sua benigni
dade (Rm 2.4).

2) Riquezas da graça (Ef 2.7).
3) Riquezas da glória (Rm

9.23).
4) Riquezas da sabedoria 

(Rm 11.33).
É destes celeiros que Ele tira

o talento e o destina aos seus ser
vos.

Nos tempos bíblicos, os tex
tos eram copiados a mão, cus
tando um preço muito alto, e a 
produção de um livro era de
morada. Mas, no meado do sé
culo XV, Gutemberg inventou a 
imprensa, começando por uma 
oficina paupérrima, mas o seu 
invento se desenvolveu, e hoje 
é feito em máquinas modernas, 
automáticas; e a composição, 
inicialmente feita letra por letra, 
hoje se faz por computadores, 
com ou sem fita magnética de 
modo assombrosamente rápi
do e perfeito. A nossa Casa 
Publicadora está usando esses 
modernos sistemas, e colocan
do nas mãos do povo milhões 
de exemplares de livros, revis
tas e jornais todo mês. Estamos 
assim cumprindo a missão, 
usando e ajudando a Igreja a 
usar os talentos.

b. A herança de Deus. A Igre
ja é denominada de herança de 
Deus (1 Pe 5.3). Além disso, so
mos todos herdeiros de Deus, 
através de Cristo.

1) Herdeiros da graça da vida 
(1 Pe 3.7).

2) Herdeiros do reino prome
tido (Tg 2.5).

3) Herdeiros da promessa 
(Hb 11.9; 6.17; G1 3.29).

4) Herdeiros da salvação (Hb
1.14).

5) Herdeiros da vida eterna 
(Tt 3.7).

6) Herdeiros de Deus (Rm
8.17).

/ 4. O talento foi dado a cada 
(um segundo a sua capacidade J
T)eus reconhece e respeita nossas 
limitações. A parábola afirma 
expressamente: “segundo a sua 
capacidade” (Mt 25.15). Essa 
capacitação individual se rela
ciona diretamente com “a medi
da da fé” (Rm 12.6) e o poder que 
cada um recebe de Deus (1 Pe 
4 . n ) .

Os ministérios de Paulo, Pe
dro e João podem servir de exem
plos para entendermos quão im
portante é a capacidade pessoal 
do servo, quando tem de receber
o s t_a!e n to s  do S e n h o r!  
(Cf At_9.15; 4.13; 2 Pe 3.15,16).

Não esqueçamos que a nossa 
responsabilidade é proporcional 
ao talento que recebemos. Paulo 
exortou a Timóteo: “Cumpre o 
teu ministério” (2 Tm 4.5). As
sim deve ser para cada um de 
nós. A quem muito se deu, muito 
lhe será pedido.

II. UTILIZANDO O TALEN
TO

O islamismo foi implantado 
pelas armas, que obrigavam os 
vencidos nas guerras a se tor
narem adeptos de Maomé. O 
confucionismo, o budismo e ou
tras religiões foram implanta
dos peia pregação filosófica. As 
religiões animistas ou espiritis
tas, como espiritismo, umban
da, quimbanda, candomblé, 
etc., são impostas pelas práti
cas ligadas ao sobrenatural, 
que impressiona no início e de
pois escraviza. Mas o cristianis
mo é implantado pelo poder da 
Palavra de Deus, pela operação 
do Espírito Santo nas vidas da
queles que aceitam Jesus. Por 
isto, a missão da Igreja é pregar 
sempre. Os milagres são impor
tantes na obra de Deus, mas 
não deve ocupar o primeiro lu
gar, que é a fé em Jesus inde
pendente de quaiquer demons
tração.
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Talento recebido é talento 
para ser usado. O homem que es
condeu a sua mina no lenço foi 
repreendido e castigado severa
mente.

1. O dever de negociar.
Tudo quanto nos tem sido dado 
pelo Senhor deve ser devidamen
te cultivado e utilizado. Uns re
ceberam talentos para pregar, e 
devem fazê-lo a tempo e fora de 
tempo. Outros foram agraciados 
com uma melodiosa voz. Então, 
cantem com alegria! Outros re
ceberam dotes especiais para o 
evangelismo pessoal. Sejam há
beis e frutíferos pescadores de al
mas! Outros têm habilidade 
para escrever. Escrevam, pois, 
com dedicação.

2. O tempo de negociar. 
Cada um de nós tem um tempo 
certo para servir a Deus. Davi 
serviu a Deus no seu tempo (At 
13.36). Hoje é o dia aceitável. 
Não podemos esperar indefinida
mente uma melhor oportunida
de, pois “a noite vem” (J5 9T5) e 
Ele disse: “Negociai ate que eu 
venha.”

Sempre ouvimos os pregado
res dizerem que o pecador deve 
decidir “hoje” a aceitar Cristo, 
pois “amanhã poderá ser muito 
tarde” . Entretanto, se para acei
tar Cristo a decisão deve ser “ho
je”, não devemos deixar de cum
prir a ordem de realizar a obra do 
Senhor também “hoje”, pois se
remos responsabilizados por cau
sa daqueles que não ouviram o 
Evangelho devido à nossa negli
gência (Ez 3.18).

3. Razões para negociar. 
Devemos fazer a obra de Deus 
por várias razões. Alinhemos al
gumas:

a. Somos servos (Cl 3.24).
b. Somos devedores (Rm 

1.14,15).
c. Somos despenseiros (1 Co

J . í ) ,
dTUm dia teremos de prestar 

contas (Rm 14.10b).
e. Ai de nós, se não anunciar

mos o Evangelho (1 Co
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f. Ai do mundo, se não nos 
ouvir (Ez 3.16-£1).

4. O perigo de não negociar
mos. Um dos servos desobedeceu 
a voz do senhor e não negociou 
com o seu talento. Ele cavou na 
terra e escondeu o dinheiro de 
seu senhor (Mt 25.25).

Quantas pessoas hoje na Igre
ja mantêm o seu talento enterra
do e quantos perigos e prejuízos 
estão acontecendo no Reino de 
Deus! Aos 12 anos de idade. Je
sus foi encontrado no templo 
ocupado nos negócios do Pai (Lc 
2.49). Paulo disse: “Não fui de
sobediente à visão celestial” (At
26.19). No fim de seus dias. ele 
disse: “Acabei a carreira” !

Quantos têm cortado a car
reira, infelizmente, e têm posto a 
mina no lenço!

A atitude desse homem resul
tou em terrível punição: “Tirai- 
lhe a mina e dai-a ao que tem dez 
minas” (Lc 19.24).

Que o Senhor nos ajude a ne
gociarmos com os talentos que 
Ele nos tem dado!

III. PRESTANDO CONTAS 
DO TALENTO

1. A volta do Senhor. A pa
rábola é por demais clara quando 
assegura que aquele senhor, de
pois de certo tempo, voltou. O 
nosso Senhor também voltará.

Os sinais estão quase todos 
cumpridos. O testemunho do 
Espírito é forte na Igreja. A noiva 
quer encontrar-se com o desejado 
de sua alma. O Rei está voltan
do. Aleluia!

2. O encontro individual. O 
senhor da parábola se encontrou 
com todos os seus servos. Com 
todos e com cada um. “Eis que 
cedo venho, e o meu galardão es
tá  comigo, para dar a cada 
um...” (Ap 22.11).

“Cada um de nós dará conta 
de si mesmo a Deus” (Rm 14.12). 
“O que semeia no Espírito, do 
Espírito ceifará a vida eterna” 
(G1 6.8).

“Porque todos devemos com
parecer ante o tribunal de Cristo,



para que cada um receba...” ( 2 
Co 5.10).

3. O julgamento justo. Após
o arrebatamento, a Igreja irá ao 
tribunal de Cristo e ali começará 
a prestação de contas de nosso 
talento.

a. O tribunal será para todos 
os crentes (Rm 14.10).

b. O tribunal será para a ma
nifestação da obra de cada um (1 
Co 3.13).

c. No tribunal, a obra que 
permanecer receberá galardão (1 
Co 3.14).

d. Cada um receberá do Se
nhor todo o bem que fizer (Ef
6 .8).

e. Nesse dia, cada um recebe
rá o galardão da herança, o juro 
do talento, recompensa de haver 
sido fiel (Cl 3.24).

Devemos, amados, negociar 
até que Ele venha.

ENSMAMENTOS PRÁTICOS

1. Jesus ensinou muito por meio 
de parábolas, entre as quais a 
dos talentos, que fala da nos
sa obrigação de usar os talen
tos recebidos das mãos do Se
nhor Jesus, em forma de capa
citação para o exercício de 
nosso dever cristão, especial
mente com o fim de conquistar 
almas para o reino de Deus.

2. A condição para se receber das 
mãos do Senhor os seus talen
tos é a obtenção primeiro da 
salvação por meio da fé no seu 
sangue, derramado na cruz. 
Comprado pelo sangue de Je
sus, o pecador se faz escravo 
(ou servo) de Jesus voluntaria
mente. E os seus talentos, o 
Senhor os dá aos servos.

3. Os talentos dados pelo Senhor 
são provas do seu amor. que,

inicialmente, foi manifestado 
na dádiva maior. Deus deu o 
seu Filho; o Filho deu a sua 
vida na cruz,.dando-nos conse
qüentemente a salvação. Ago
ra, ele nos dá o poder e a habi
lidade para testemunhar, o 
que na parábola se chama ta
lentos.

4. Todos os crentes, indistinta
mente, têm recebido das mãos 
do Senhor os talentos de que 
necessitam para levar avante a 
missão que receberam do Se
nhor. O encargo de testemunhar 
ao mundo não é só dos minis
tros, mas de todos os discípu
los, logo, é de toda a Igreja.

QUESTIONÁRIO

1. Que significam os talentos da 
parábola de Jesus?

2. Para que o Senhor distribui 
talentos aos seus discípulos?

3. Que será exigido daqueles 
que recebem talentos para 
negociar?

4. Qual será a recompensa dos 
servos fiéis?

5. Até quando devemos nego
ciar com os talentos que rece
bemos do Senhor?

6. A quem o Senhor dá os talen
tos?

7. Quais as características dos 
talentos que o Senhor dá?

8. Qual a relação dos talentos 
com os bens do Senhor?

9. Qual a proporção da entrega 
dos talentos aos servos?

10. Qual a razão da urgência 
para o uso dos talentos?

11. Qual a relação dos servos com
o tempo para servir?

12. Quais as conseqüências para
o que negligenciar o uso dos 
talentos?



Lição 8 20 de novembro de 1983

RODER B\RA GANHAR ALMAS

Verdade prática: Sempre 
que a Igreja se coloca nas 
mãos de Deus para cumprir a 
missão de ganhar almas, ela 
é revestida de poder para is
so.
Texto áureo: “E tendo ora
do. moveu-se o lugar em que 
estavam reunidos; e todos fo
ram cheios do Espirito San

to, e anunciavam com ousa
dia a palavra de Deus." At
4.31.
Data da lição: Ano 29 d.C.
Lugar: Cesaréia ou Filipos 
(Lucas); Cesaréia ou Roma 
(Atos).
Texto bíblico para o estudo 
da lição: Lc 24.49; At 1.8;
2.1-41.

LEITURA BBUCA EM CLASSE

Lc 24.49; At 1.8; 2.4,14,37-41
Lc 24.49 - E eis que sobre 

vós envio a promessa de meu 
Pai; ficai, porém, na cidade de 
Jerusalém, até que do alto se
jais revestidos de poder.

At 1.8-M as recebereis a 
virtude do Espírito Santo, que 
há de vir sobre vós; e ser-me- 
eis testemunhas, tanto em Je
rusalém como em toda a Judéia 
e Samaria, e até aos confins da 
terra.

2.4 - E todos foram cheios 
do Espírito Santo, e começa
ram a falar noutras línguas, 
conforme o Espírito Santo lhes 
concedia que falassem.

14 - Pedro porém, pondo-se 
em pé com os onze, levantou a 
sua voz, e disse-lhes: Varões 
judeus, e todos os que habitais 
em Jerusalém seja-vos< isto 
notório, e escutai as minhas 
palavras.

37 - E, ouvindo eles isto, 
compungiram-se em seu cora
52

na

ção, e perguntaram a Pedro e 
aos demais apóstolos: Que fa
remos, varões irmãos?

38 - E disse-lhes Pedro: Ar
rependei-vos, e cada um de vós 
seja batizado em nome de Je
sus Cristo, para perdão dos pe
cados; e recebereis o dom do 
Espírito Santo;
r 39 - Porque a promessa vos 
diz respeito a vós, a vossos fi
lhos, e a todos os que estão lon
ge; a tantos quantos Deus nos
so Senhor chamar.
>  40 - E com muitas outras 
palavras isto testificava, e os 
exortava, dizendo: Salvai-vos 
desta geração perversa.
~v41 - De sorte que foram ba

tizados os que de bom grado re
ceberam a sua palavra; e na
quele dia agregaram-se quase 
três mil almas.

VOCABULÁRIO

A promessa (Lc 24.49). Refere- 
se. como vemos pelo contexto, 
ao que profetizou Joel (-T1 2.28).



Ficai na cidade de Jerusalém
(Lc 24.49). Aqui temos duas in
terpretações importantes: 1) 
Não podemos anunciar com re
sultado a Palavra sem antes re
ceber o poder do alto; 2) Jeru
salém é o lugar santo. E no lu
gar santo, isto é, em santifica
ção, é que obtemos o poder. 

Virtude (At 1.8). É o mesmo que 
poder para realizar sinais e ma
ravilhas, bem como para enco
rajar os crentes para o exercício 
da fé. Literalmente, é a opera
ção do próprio Espírito Santo 
no interior dos salvos. O termo 
como está em At 1.8 deriva do 
latim vir = varão donde força 
viril. Hoje, virtude tem sentido 
diferente. Não deixa de ser for
ça, poder, mas no sentido mo
ral. As novas versões atualiza
ram o sentido, trocando o ter
mo virtude por poder. 

Testemunhas (At 1.8). Há três 
acepções de testemunha, e os 
crentes devem ser testemunhas 
em todas_essas acepções:fVer as \

< oBras de Jesus.=Chama-se tes- \
1 temunha ocular (At 4.20; 2 Pe \

( 1.16); falar daquilo que se viu, \
I pois a testemunha que não fala j
l  do nue viu torna-se inútilsjFTÍ^" 

ver conforme a mensagem, isto 
é, dar testemunho. Resumindo: 
Ver, falar e viver. O sentido ori
ginal é o de dar testemunho da
quilo que se viu, que se ouviu, 
ou que se sabe, mesmo que leve 
à morte. O sentido bíblico tem, 
pois, muito mais peso do que 
comumente se pensa, nem todo 
crente quererá ser testemunha 
de Jesus, se conhecer o sentido
do original. _ ...___

Jerusalém, Judéia^e Samaria,^) 
confins da_terra-ÍÃt OTrEste 

'esboço 3õ livro de Atos. O 
primeiro item, o evangelho em 
Jerusalém, está historiado até o 
capítulo 7. O segundo item está 
no capítulo 9. O terceiro está 
nos capítulos 9 em diante, pois 
Saulo de Tarso foi salvo e sepa
rado para levar a mensagem 
aos gentios, até aos confins da 
terra (At 9.15). É bom observar

também o evangelho alcançan
do gentios pela pregação de Pe
dro (At 10).

Compungiram-se (At 2.37). A 
ideia áqüi"<rde que doeu-lhes o 
coração por reconhecerem o 
mal que fizeram ao condenar 
Jesus à morte. É um profundo 
arrependimento, com aflição de 
alma, produzido pelo Espírito 
Santo.

Em nome de Jesus Cristo (At
2.38). Esta expressão, encon
trada também em At 8.16; 
10.48, tem servido de base para 
alguns pregadores de inovações 
ensinar que o batismo em água 
deve ser efetuado apenas em 
nome do Senhor Jesus, e não 
em nome da Trindade. Isto é 
uma doutrina antibíblica, pois 
quando Jesus mandou pregar 
em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, Ele o fez com 
toda a autoridade que lhe foi 
dada no céu e na terra (Mt
28.18,19). Portanto, o que Lu
cas estava dizendo é que os 
crentes eram batizados no ba
tismo ensinado por Jesus, e não 
no batismo de João ou qualquer 
outro. “Em nome de Jesus 
Cristo significa “pela autorida
de de Jesus Cristo” . Não se 
confunda isto com a fórmula 
bíblica do batismo, a que Jesus 
deixou explícita em Mt 28.19.

Tantos quantos... chamar (At
2.39). Èste é o versículo que 
mais incomoda os tradiciona
listas, que dizem não ser o ba
tismo com o Espírito Santo 
para os nossos dias, pois diz 
claramente: “Vós. vossos fi
lhos... os que estão longe; a tan
tos quantos Deus nosso Senhor 
chamar.” Esta expressão inclui 
todos os crentes, em todos os 
lugares e em todos os tempos.

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Demonstre o poder concedido 
por Deus ao descer o Espírito 
Santo sobre os crentes no dia 
de Pentecoste, fazendo um
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quadro comparativo de Pedro 
antes e depois do Pentecoste. 
Use o quadro de giz, divida-o 
em duas partes com um traço 
vertical. A esquerda, coloque 
os elementos negativos, de Pe
dro antes do Pentecoste: Foi 
usado por Satanás (Mt
16.22,23); brigava por causa 
dos primeiros lugares (Mt 
20.20-24); agia precipitada
mente, contrariando a vonta
de de Jesus (Jo 18.10,11); ne
gou a Jesus diante de criadas e 
gente comum (Mt 26.69-75). 
Do lado direito do quadro rela
cione o que Pedro fez após re
ceber o Espírito Santo no dia 
de Pentecoste: Falou ousada
mente diante da multidão, 
que incluía muitos daqueles 
que haviam pedido a condena
ção de Jesus (At 2.14-40); em 
nome de Jesus, curou um pa
ralítico na porta do templo (At
3.1-11); pregou para uma mul
tidão, no templo (At 3.12-26); 
foi preso, mas não se acovar
dou diante das autoridades 
(At 4.19,20); falou como um 
autêntico profeta de Deus, no 
caso de Ananias e Safira (At 
5.3-11); até a sua sombra cura
va os enfermos (At 5.15); o seu 
lema era: “Mais importa obe
decer a Deus do que aos ho
mens” (At 5.29).

2. Com base no título da lição, li
dere um debate sobre a impor
tância do poder de Deus na 
vida do crente; enfatize a fina
lidade desse poder: “para ga
nhar almas”. Mostre que não 
receberá esse poder, mesmo 
buscando-o com oração, santi
ficação e jejum, aquele que o 
buscar para outra finalidade, 
como exaltação própria, mos
trar que é espiritual etc.

OBJETIVOS DA UCAO

1.('Mostrar a diferença entre o 
\crente sem poder e o crente
I cheio do poder de Deus para 
( ganhar almas. O crente sem

poder é frio, desanimado, co
varde, carnal; seu testemunho 
é duvidoso, e na hora da prova

i de sua fé ele pode fracassar de
1 modo lamentável. Mas o cren

te cheio do poder de Deus é ou
sado para falar de Cristo aos 
pecadores, é estável na fé, não 
temendo a própria morte, 
amando a Deus mais do que a 
própria vida.

2. Despertar os crentes para a ne
cessidade de buscar poder do 
alto a fim de conquistar o 
mundo para Jesus, pois as al
mas estão perdidas e necessi
tadas de salvação.

3. Estimular os crentes ao exercí
cio do testemunho cristão em 
todos os sentidos, de modo a 
influenciar como sal da terra e 
luz do mundo. O testemunho 
do crente é a mais poderosa 
mensagem, pois só os crentes 
vivem aquilo que pregam, por 
ter em suas vidas o poder do 
Espírito Santo.

ESBOÇO DA UÇAO

INTRODUÇÃO 
I. A RAZÃO PARA GA

NHAR ALMAS
1. Porque as almas estão 

perdidas
2. Porque os pecadores são 

incapazes de se salvar
II. A TAREFA DE GANHAR 

ALMAS
1. Ganhar almas é um dever
2. Ganhar almas é um privi

légio que Jesus repartiu 
com sua Igreja

3. Ganhar almas é uma 
obrigação

4. Ganhar almas é uma ta 
refa que resulta de um so
lene mandamento

5. Ganhar almas é um desa
fio

6. Ganhar almas é um tra 
balho urgente

7. Ganhar almas é õ fruto 
regular de nossa vida cris
tã
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III. O PODER PARA GA
NHAR ALMAS
1. As origens do poder
2. A experiência do poder
3. A utilização do poder

EXPOSIÇÃO DA LIÇÃO

INTRODUÇÃO
A salvação e o bem-estar da 

alma humana têm sido a eterna 
preocupação de Deus (Jo 3.16).

Ganhar almas para Deus é a 
mais importante de quantas ta 
refas se pode realizar nesta vida. 
Cada crente tem sido introduzi
do na Igreja de Deus para conhe
cê-lo, e em seguida para conduzir 
outros ao mesmo conhecimento. 
Isto é realizar a obra de Deus (Jo
6.27).

T.L. Osborn diz em seu livro 
“Curai enfermos e expeli demô
nios” - na página 140: “Muitas 
vezes os teólogos têm sido nos
sos inimigos. Tornaram a ver
dade em filosofia; tornaram a 
Palavra em dogma e credo, 
quando devia ser como se o 
Mestre nos falasse. A Palavra 
nos fala como falaria Jesus se 
estivesse aqui. Ela ocupa seu 
lugar. Tem a mesma autorida
de, como se ele estivesse aqui.” 
É com a autoridade de Jesus 
que devemos ir aos campos 
para pregar a Palavra. Isto é, 
confiantes de que a Palavra de 
Deus é eficaz e não voltará va
zia, antes produzirá os frutos 
para os quais foi enviada (is 
55.11').

I. A RAZÃO PARA GANHAR 
ALMAS

1. Porque as almas estão 
perdidas. Ãs almas precisam ser 
ganhas_porgue elas estão perdi
das (Lc 19.17T>. “Todos pecaram 
e destituídos estão da glória de 
Deus” (Rm 3.23). “Cada um se 
desviava pelo seu próprio cami
nho” (Is 53.6).

O pastor Eurico Bergstén 
nos dá uma contribuição em 
sua “Teologia Sistemática”, ao 
falar dos efeitos do pecado na 
vida do homem: “1 .0  pecado 
fez o homem perder à sua tran
qüilidade. 2. O pecado sujeitou
o homem debaixo do seu domí
nio. 3. Pelo pecado o homem 
perdeu a sua posição de gover
no. 4. O pecado prepara uma 
plataforma para o Diabo na vida 
do homem. 5. O pecado sujei
tou o homem à morte: a) Morte 
física; b) morte espiritual; c) se
gunda morte.” Podemos assim 
ver o estado de condenação em 
que se encontra o mundo. Por 
isto João disse: “Todo o mundo 
está no Maligno” (1 Jo 5.19).

Desde que Deus criou o ho
mem, não tem havido um tempo, 
por pequeno que seja, no qual a 
raça humana faça uma trégua, 
pois está continuamente se afas
tando do Criador, caminhando 
para o abismo da perdição eter
na. Enquanto isto, Deus não tem 
cessado de buscar um meio para 
salvar os pecadores, tomando 
como base o seu amor infinito.

Porque os pecadores são 
incapazes de se salvar. Posto 
que ninguém pode salvar-se a si 
mesmo, Jesus foi oferecido pelo 
Pai para prover a salvação de to
dos os perdidos da terra, “porque 
a graça de Deus se há manifesta
do, trazendo salvação a todos os 
homens” (Tt 2.11). E quem crer 
será salvo (At 16.31).

'  II. A TAREFA DE GANHAR 
ALMAS

Existe um livro traduzido e 
publicado em Português, cha
mado “Batalha Mundial”, que 
trata do assunto da evangeliza
ção do mundo. O título do livro 
sugere que a evangelização é 
uma guerra. Para combatermos 
bem precisamos conhececer a 
posição do inimigo. É para nos 
dar essas informações que o li
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vro foi escrito por P. J. Johnsto
ne, pois sabendo a situação es
piritual e religiosa do mundo 
poderemos orar com maior 
proveito e também cooperar 
com a obra missionária nas 
suas mais diversas formas, pelo 
rádio, pela literatura, pelo envio 
de missionários etc.

; 1. Ganhar almas é um de-i 
ver. E para cumpri-lo a tempo á 
fora de tempo (2'Tm 4 7 2 todos\ 
devemos ser opêrõsôs' e~dinâmi- 
cos. Não há uma só pessoa na 
igreja que esteja impossibilitada 
de ganhar almas, exceto se esti
ver vivendo em pecado. Por mais 
fraco que seja, ou menos dotado 
de talentos, o crente sempre 
pode testemunhar de Cristo e ga
nhar almas para o reino de Deus. ,■

s~\ --*"
( 2?\Ganhar almas é um privi-f f 

légiò que Jesus repartiu com 
sua Igreja. Isto a tornou co- 
responsável, juntam ente com 
Ele, no grande processo redentor 
da humanidade, através da pro
clamação da mensagem da cruz 
(1 Co 2.1-4).

/ /  Ganhar almas é um privilé- 
/  glo dos homens e não dos an

jos, que gostariam de tô-lo. Mas 
os homens não estão prepara
dos para conviver com os anjos 
e não creriam na mensagem 
pregada por eles, pois diriam 
não ser capazes de fazer a von
tade de Deus, sendo humanos e 
fracos; e que os anjos são dota
dos de poder sobrenatural, pelo 
que andam nos caminhos de 
Deus. E o Senhor, que sabe dis
to, escolheu homens para pre
gar a homens. Mas homens re
generados, cujas vidas sejam 
testemunhos vibrantes de que 
os pecadores podem ser trans
formados do mesmo modo que
o foram aqueles que lhes estão 
pregando.

3. Ganhar almas é uma 
obrigação. E desta obrigação

nenhuma pessoa de bom senso 
ousará fugir (1 Co 9.16). Ganhar 
almas é uma obrigação social, 
moral e espiritual. Social, por
que o Evangelho contribui para 
melhorar a sociedade, destruin
do os vícios, os maus costumes 
etc. Moral, porque contribui pa
ra um melhor comportamento 
das pessoas que são regeneradas 
pelo Espírito Santo, depois de e
vangelizadas. Espiritual, porque 
as pessoas salvas passam a ter 
comunhão com Deus e com a I
greja.

C i  Ganhar almas é uma ta- ■'? 
refa que resulta de um solene 
mandamento. Cristo o deu à sua 
Igreja, ainda antes de regressar 
aos ceus (Mc~T6.15)' A palavra 
de Jesus ao~ênVrarós seus discí
pulos foi sempre imperativa (Mt 
28.19; Mc 16.15), pelo que a mis
são de ganhar almas é um man
damento, e nenhum de nós pode 
negligenciá-lo.

5. Ganhar almas é um desa- \  % 
fio. A Igreja está diante de um 
mundo desesperado, caótico e só, 
uma raça em estado de miséria e 
às vésperas de um implacável 
juízo (Mt 24.12,13). Qualquer 
crente que estudar um pouco 
sobre a situação em que se acha o 
mundo, em verdadeira confusão, 
terá de reconhecer que evangeli
zar é um grande desafio. A fome, 
a miséria, a opressão dos ricos 
sobre os pobres, a crise financei
ra, a escassez de alimentos, os 
rumores de guerras, as calamida
des de toda ordem, são sinais da 
necessidade espiritual do mun
do.

Um “slogan” contra o tóxico) 
dizia “Cuide de seu filho antes/ 
que um traficante o adote”jfPiP  
demos parafrasear este aviso 
com relação ao mundo que nos 
cerca: “Evangelize o seu vizinho 
antes que ele seja conquistado 
para uma seita herética!^Hojè\

I vemos as ' seitas demoníacas |
i crescendo e levando milhares
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'Sé^almas para o inferno; os ali
ciadores de adeptos do Rev. 

] Moon, Hare^Krishna^ Meninos 
dè Deus, Seicho-no-ye e outros 
estão levando para o inferno 
muitas vidas que, se trabalhás
semos mais depressa, condu
ziríamos a Cristo.

!

6. Ganhar almas é um tra
balho urgente. Para pregar o 
Evangelho, não se deve escolher 
a hora do dia (1 Rs 2.9), posto 
que se aproxima a escura noite, 
quando ninguém mais poderá fa
zer coisa alguma (Jo 9.4).

7. Ganhar almas é o fruto 
regular de nossa vida cristã (Jo I
15.16). E através do exercício 
desta tarefa que a Igreja cresce e 
se expande. Qualquer outro mé
todo é apenas relativo (At 2.47).

III. O PODER PARA GA
NHAR ALMAS

Poder é uma palavra-chave 
no Novo Testamento; uma expe- 
riência-chave na vida cristã vito
riosa; um requisito-chave para o 
ganhador de almas. Somos vesti
dos com vestes de salvação, e de
vemos ser revestidos com poder 
que vem do Alto (Lc 24.49).

1. As origens do poder. De
onde vem o poder :jue capacita o 
cristão a ser um ganhador de al
mas?

a. Da Palavra de Deus. Não * 
se pode ganhar almãs senra uti- , 
lização efetiva da Palavra de 
Deus. Ela é espada (Ef 6.17), é 
martelo (Jr 23.29), é lâmpada (SI 
119.105), é alimento (Mt 4.4), é 
semente (1 Pe 1.23), é leite (1 Pe 
2.1,2), é fonte de regeneração (Jo

Existem alguns ganhadores 3.3) e de vida eterna
de almas clássicos nas Escritu 
ras, cujo exemplo deve sempre 
ser seguido pela Igreja contem
porânea. \

... O exemplo maior, o modelo 
íupremo, é Cristo (Lc 19.8-10; 

/4.18,19). O apóstolo Paulo, o 
evangelista Filipe, o discípulo 
André, a mulher samaritana e 
outros, oferecem lições preciosas 
(Rm 10.1; At 8.5; Jo 1.40,41; 4.3-/ 
18).

A tarefa do ganhador de al
mas é_a_de- um semeador (SI 
126.6; Lc 8.11): de um servo.(Rm 
6.22); déTum vaso (2 Co 4.7); de 
uma luz (Ef 5.8); de um pescador 
(Mt 4.19).

É aconselhável a leitura efeti
va dos Evangelhos e de Atos dos 
Apóstolos, porque nessas Escri
turas se descobre o cuidado de 
Jesus e seus apóstolos para com a 
tarefa de ganhar almas.

A vitalidade da Igreja primi
tiva se devia à unção do Espírito 
Santo na vida dos crentes, à san
tidade pessoal de cada um, e à 
tarefa diuturna do evangelismo.

Assim, os frutos foram abun
dantes, a colheita preciosa. De
vemos imitar aqueles servos de 
Deus (Ec 11.1).

b. Do Espírito Santo. Jesus 
prometeu batizar os crentes com 
o Espírito Santo a fim de os ca
pacitar e tomá-los testemunhas 
a nível mundial, ou seja, ganha
dores de almas em todo o mun
do.

' Antes do batismo com o Espí- 
\ rito Santo, Pedro negou a Jesus 

diante de uma criada. Após ser 
batizado, pregou corajosamente 
diante de milhares. Ao seu apelo, 
atenderam quase 3 mil almas (At
2.41).

E o Espírito quem convence o 
pecador do pecado, da justiça e 
do juízo (Jo 16.8).

O pecador está morto em seus 
delitos e pecados (Ef 2.1), mas o 
Espírito Santo é o Espírito de 
vida (Rm 8.2), o qual a todos 
pode livrar da lei do pecado e da 
morte. Aleluia!

c. Do nome de Jesus. O poder 
do nome de Jesus expele demô
nios, cura os enfermos, opera si
nais e prodígios (Mc 16.15-18), 
ressuscita os mortos (At 9.27) e é 
uma torre forte (Pv 18.10). Tra
ta-se de um nome que é sobre 
todo o nome (Fp 2.9). “Como un- 
güentp derramado é o teu nome”
(Ct i.3).

57



jf. 2. A experiência do poder. O
poder para ganhar almas nunca 
pode nem deve ser uma teoria. É 

\ um poder altamente experimen- 
tal._  —----------------------/

a. 0  Pentecoste. 0  dia de 
Pentecoste assinalou a descida 
do Espírito Santo. Ele veio habi
tar na Igreja e capacitá-la a ga
nhar almas. Depois daquele dia, 
os apóstolos receberam uma ou
sadia que nunca antes haviam 
conhecido ou experimentado e 
então começou a revolução evan- 
gelística do primeiro século.

b. A^renovação^ Muitas vezes 
podemos sentir-riõs vazios, após 
havermos estado cheios. Deus es
tabeleceu uma solução para este 
problema: a renovação do Espíri
to (Tt 3.5; SI 104.30; (A tT5T). 
Podemos voltar a ser cheios e no
vamente teremos poder para ga
nhar almas.

c. A demonstração. O poder 
do Espírito é algo que pode e 
deve ser demonstrado. --------

■ “Eu, irmãos, quando fui ter 
convosco, anunciando-vos o tes
temunho de Deus, não fui com 
sublimidade de palavras ou de 
sabedoria” (1 Co 2.1), “mas em 
demonstração de Espírito e de 
poder” (vTflh

3. A utilização do poder. O
melhor do poder para ganhar al
mas é a sua utilização. Nunca 
faça como o homem que guardou 
no lenço a mina com a qual devia 
ter negociado.

Como utilizá-lo, então?
a. No testemunho pessoal. 

Cada vez que nog~aproxÍnramos 
de alguém para falar-lhe de Je
sus, o Espírito nos oferece a dis
ponibilidade de poder. Esse po
der nos permite viver cheios do 
Espírito (Ef 5.18), ser dirigidos 
pelo Espírito (Rm 8.14) e domi
nado pelo Espírito (At 16.7).

b. No testemunho coletivo. 
Temos um serio couiipromisso 
com as multidões. Temos que 
nos compadecer delas como Je
sus (Mt 9.36), visto como estão

desgarradas, como ovelhas que
não têm pastor.

ENSNA1VEN1QS PRÁTICOS
1. Precisamos ganhar as almas, 

porque elas não podem sozi
nhas encontrar o caminho da 
salvação, pois, estando perdi
das, estão cegas espiritual
mente, para não verem o meio /  
de se salvar.'—- -

2. Ganhar almas é um dever, um 
privilégio, um desafio, um tra
balho urgente. Mas deve ser 
também um fruto regular na 
vida da igreja e de cada crente 
em particuíar. Ganhar almas 
não deve ser um movimento 
esporádico, só em campanhas 
especiais, mas deve ser uma 
obra de cada dia e de todos os 
dias.

3. Para ganhar almas é indispen
sável o poder de Deus.

QUESTIONÁRIO

1. Por que devemos ganhar al
mas?

2. De quem é a tarefa de ganhar 
almas?

3. Quem deu o mandamento de 
ganhar almas?

4. Onde devemos ganhar al
mas?

5. Por que é preciso poder para 
ganhar almas?

6. Qual a importância do teste
munho cristão para se ganhar 
almas?

7. Qual o lugar da Palavra de 
Deus na conquista de almas?

8. Qual a obra do Espírito San
to na conquista de almas?

9. Por que é urgente a tarefa de 
ganhar almas?

10. Por que a Igreja primitiva ga
nhava muitas almas?

11. Por que é um privilégio ga
nhar almas?

12. Por que ganhar almas é um 
desafio?
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Lição 9 27 de novembro de 1983

COMEÇANDO POR JERUSALEM

Verdade prática: A missão 
de evangelizar o mundo de
via comecar em Jerusalém, 
pois ali Jesus Cristo termi
nou sua obra redentora. 
Texto áureo: “E em seu 
nome se pregasse o arrepen
dimento e a remissão dos pe
cados, em todas as nações.

comecando por Jerusalém.” 
Lc 24.47.
Data da lição: 63 d.C. (Lu
cas); 64 a 70 (Atos).
Lugar: Cesaréia ou Filipos 
(Lucas): Roma (Atos).
Texto bíblico para o estudo 
da lição: Lc 24.46-49; At 1.8;
2.1-41.

LEITURA BBUCA SVI CLASSE

Lc 24.47; At 1.8; 2.47; 4.16;
5.12,28,29

Lc 24.47 - E em seu nome se 
pregasse o arrependimento e a 
remissão dos pecados, em to
das as nações, começando por 
Jerusalém.

At 1.8 - Mas recebereis a 
virtude do Espírito Santo, que 
há de vir sobre vós; e ser-me- 
eis testemunhas, tanto em Je
rusalém como em toda a Ju- 
déia e Samaria, e até aos con
fins da terra.

2.47 - Louvando a Deus, e 
caindo na graça de todo o povo. 
E todos os dias acrescentava o 
Senhor à igreja aqueles que se 
haviam de salvar.

4.16 - Dizendo: Que have
mos de fazer a estes homens? 
porque a todos os que habitam 
em Jerusalém é manifesto que 
por eles foi feito um sinal notó
rio, e não o podemos negar.

5.12 -E  muitos sinais e 
prodígios eram feitos entre o 
povo pelas mãos dos apóstolos.

E estavam todos unanimemen
te no alpendre de Salomão.

28 - Não vos admoestamos 
nós expressamente que não en
sinásseis nesse nome? E eis 
que enchestes Jerusalém dessa 
vossa doutrina, e quereis lan
çar sobre nós o sangue desse 
homem.

29 - Porém, respondendo Pe
dro e os apóstolos, disseram: 
Mais importa obedecer a Deus 
do que aos homens.

VOCABULÁRIO
Virtude do Espírito Santo (At

1.8). O que o versículo diz é que 
ao descer sobre nós o Espírito 
Santo recebemos virtude ou po
der. Se não observarmos com 
atenção, podemos entender que 
a virtude do Espírito Santo é 
que desceria, e não o próprio 
Espírito Santo. Na Trad. Atua
lizada diz: “Recebereis poder, 
ao descer sobre vós o Espírito 
Santo” . Ambas as formas são 
corretas, mas esta é mais clara.

Testemunhas (At 1.8). Examine 
ó” vocaímlário da lição nç 8,
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sobre este e outros termos desta 
lição.

Louvando a Deus (At 2.47). 
Trata-se do espírito de louvor 
que imperava nos corações dos 
crentes primitivos, fazendo 
transbordar a alegria da salva
ção, de modo agradável a Deus. 
Como nascidos de novo, os cris
tãos extravasavam-se em lou
vor e adoração a Deus, no seu 
primeiro amor.

Caindo na graça (At 2.47). A 
perseguição movida pelas auto
ridades foi um fato. Mas em re
lação ao povo, os crentes, e em 
particular os apóstolos, goza
vam de um conceito muito ele
vado. Isto, porém, ampliava 
ainda mais a inveja dos líderes 
do povo contra os discípulos de 
Cristo.

Sinal notório (At 4.16). Trata-se 
da cura do coxo na porta do 
templo (At 3.6,7). As próprias 
au to ridades reconheciam : 
“Não o podemos negar”. A 
obra que -Jesus realizou era re
conhecidamente autêntica. Os 
apóstolos não precisaram argu
mentar para provar que era 
real, pois o homem curado era 
muito conhecido (At 3.10). No
tório quer dizer manifesto, co
nhecido de todos.

Sinais e prodígios (At 5.12). 
Milagres e maravilhas de po
der. Tais operações do Espírito 
caracterizam os avivamentos 
espirituais, quando os crentes 
dão lugar ao Espírito Santo, 
que opera esses milagres, des
pertando o povo para que bus
que a Deus. Não se trata, como 
alguns pensam, de aconteci
mentos só para aqueles dias, 
pois “Jesus Cristo é o mesmo 
ontem, e hoje, e eternamente” 
(Hb 13.8). Ver Atos 2.22 e Mc 
16.17.

Todos unanimemente (At 5.12). 
Esta unanimidade espiritual é 
descrita em 4.32, a qual contri
buiu para Deus operar sinais, 
maravilhas e prodígios no seio 
da Igreja primitiva.

Enchestes Jerusalém dessa 
vossa doutrina (At 5.28). Esta 
é das mais gloriosas acusações 
que se pode fazer ao povo de 
Deus, talvez superada apenas 
por aquela que fizeram a Paulo 
e Silas em Tessalônica: “Estes 
que têm alvoroçado o mundo, 
chegaram também aqui” (At 
17.6). O que o cristão não deve 
é dar lugar a acusações justas 
contra a sua pessoa (1 Pe 2.20).

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Use um mapa da Palestina 
para localizar Jerusalém, de
pois Judéia e Samaria. Faça, 
pela ordem, a aplicação do 
plano de Deus para evangeli
zar o mundo começando por 
Jerusalém. Para isto, leia Lc 
24.47, e compare com At 1.8, 
onde Jesus faz referência à se
gunda etapa da evangelização, 
cujo cumprimento se deu con
forme At 8.1.

2. Agora passe para um mapa do 
mundo e fale da obra “até aos 
confins da terra.” Se quiser 
desenvolver ainda melhor, use 
mapas das viagens missioná
rias de Paulo, mostrando como 
a Igreja se expandiu.

3. Em seguida, ainda fazendo 
uso do mesmo mapa do mun
do, localize a sua cidade. E en
tão passe a mostrar que. para 
Deus. a sua cidade é Jerusa
lém. em relação ao mundo; e. 
assim sendo, ela deve evange
lizar seus bairros, suas ruas. e 
também seu Estado, seu país. 
e pensar em como chegar até 
aos confins da terra, fazendo 
missões: indo. orando, susten
tando.

4. Explique, para concluir, o sig
nificado de Jerusalém: lugar 
santo. Assim sendo, o crente 
deve ficar no lugar santo até 
ser revestido de poder para 
testemunhar, tanto onde mora 
como em toda a redondeza e 
até aos confins da terra.
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OBJETIVOS DA UCAD EXPOSIÇÃO DA LIÇAO
1. Mostrar que a pregação do 

evangelho deveria começar por 
Jerusalém, depois se espalhar, 
até alcançar os extremos da 
terra, para testemunho a todas 
as famílias, de todas as na
ções.

2. Estimular o amor à cidade de 
Jerusalém, conforme o amor 
devotado pelos judeus a essa 
cidade. A causa do amor que 
devemos ter por Jerusalém é 
por ser a cidade onde Jesus 
concretizou a nossa redenção, 
e onde teve início a Igreja, da 
qual fazemos parte.

3. Jerusalém deu tristezas ao Se
nhor Jesus, porque o rejeitou. 
Mas dará alegrias, porque será 
restaurada. Jerusalém é figura 
do nosso lar celestial.

4. Jesus estabeleceu o seu plano 
para alcançar o mundo come
çando pelo nosso ambiente do
méstico, depois espalhando- 
se pela vizinhança, sem limi
tes, visando alcançar toda a 
raça humana, em toda a terra.

ESBOÇO DA UCAO

INTRODUÇÃO 

I. IDENTIFICANDO JE
RUSALÉM
1. Informações gerais
2. Outros nomes e títulos
3. Sua importância

II. AMANDO JERUSALÉM
1. Jerusalém no Antigo Tes

tamento
2. Jerusalém nos Evange

lhos
3. Lágrimas sobre Jerusa

lém
III. ENCHENDO JERUSA

LÉM
1. O dia de Pentecoste
2. A Igreja em Jerusalém
3. O sentido espiritual e pro

fético

INTRODUÇÃO

O título de nossa lição é to
mado das palavras que foram di
rigidas pelo Senhor Jesus aos 
dois discípulos no caminho de 
Emaús, após o evento maravi
lhoso da ressurreição.

A palavra Jerusalém aparece 
no texto canônico mais de 800 
vezes. Essa cidade tem sido o 
centro religioso do mundo. As 
atenções de Deus e da Igreja se 
voltam para ela, porquanto ela 
está estreitamente vinculada à 
profecia da Bíblia Sagrada.

I. IDENTIFICANDO JERU
SALÉM

1. Informações gerais. A an
tiga cidade de Jerusalém é men
cionada no texto sagrado desde o 
livro de Gênesis até o de Apoca
lipse.

Tendo sido primitivamente 
chamada de Salém (Gn 14.18; SI 
76.5; T2iOTHb~7.1,27), fof um 
cfià invadida pelos jebuseus, 
quando então recebeu o também 
primitivo nome de Jebus. '

O nome Jerusalém significa) 
habitação de paz. ^ ^

l. Quando ainda Salém, Mel- 
quisedeque foi o seu rei. Foi a ca
pital de Israel desde os tempos 
de Davi até os de Nabucodonosor 
(2 Sm 5.6,7; 2 Cr 36).

Jerusalém tornou-se o centro 
religioso de toda a nação israelita 
no reinado de Davi (1 Cr 15.17
27; 2 Sm 6.17). Anteriormente, 
na condição de fortaleza cana- 
néia. resistiu à conquista e à o
cupação israelita, até que foi do
minada pelos homens de guerra 
comandados por Joabe.

Foi uma decisão pessoal do 
rei Davi transferir a arca de Deus 
para Jerusalém, para que fosse 
abrigada em uma tenda ou ta 
bernáculo. Isso conduziu o povo 
a restaurar a adoração a Deus, a 
partir de Jerusalém, e em escala 
nacional.
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Totalmente destruída no ano' 
70 de nossa era, quando captura

I da pelas forças romanas coman-
i dadas pelo general Tito, Jerusa- 
\ lém voltará a ser a cidade central ] 

em Israel e no mundo.

2. Outros nomes e títulos. A
cidade de Jerusalém recebeu di- \ 
versos nomes, cada um deles em 
circunstância diferente e relacio
nada a fato isolado. Assim sendo, 
vamos relacionar alguns exem
plos: a) Ariel (Is 29.1); cidade de 
Davi (2 Sm 5.7); cidade de Deus 
(SI 46.4); cidade de justiça, cida
de fiel (Is 1.26); cidade de soleni- 
dades (Is 33.20); cidade de ver
dade (Zc 8.3); cidade do grande 
Rei (SI 48.2; Mt 5.35); cidade 
santa (Is 48.2; Mt 27.53); Sião 
(SI 87.2); o Senhor está ali (Ez
48.35).

Essa cidade já foi destruída e 
reconstruída diversas vezes, es
pecialmente devido às muitas 
guerras que já teve de sofrer. 
Duas dessas destruições são: a de 
Nabucodonosor. no ano 587 a.C., 
e a do general romano Tito. no 
ano 70 d.C. A origem da cidade é 
do segundo milênio a.C.

3. Sua importância. Jerusa
lém aparece na Bíblia e na His
tória como “a cidade escolhida 
por Deus para ser a revelação do 
único e verdadeiro Deus. o centro 
do seu culto, de suas leis e reve
lação pessoal, com a missão de 
proclamá-lo a todo o mundo” .

*11. AMANDO JERUSALÉM
1. Jerusalém no Antigo Tes

tamento. Existem abundantes 
informações sobre a cidade de 
Jerusalém e muitas delas provo
cam em nós sensação de simpa
tia por ser uma histórica cidade. 
Alinhemos algumas referências:

a. Seus montes ao redor, re
presentando a proteção de Deus 
aos seus filhos (SI 125.2);

b. Foi conquistada pelo rei 
Davi, por isso foi chamada “ci
dade de Davi” (2 Sm 5.7).

c. Davi edificou um altar 
numa eira comprada a Araúna (2 
Sm 24.24,25);

d. Salomão construiu o tem
plo na eira que Davi comprara a 
Araúna (2 Cr 3.1);

e. A cidade foi várias vezes 
atacada por exércitos inimigos (1 
Rs 14.25,26; 2 Rs 23.33);

f. Foi destruída por Nabuco
donosor (2 Rs 25.8-11).

2. Jerusalém nos Evange
lhos. A vida terrena de Jesus se 
relaciona profundamente com a 
cidade de Jerusalém. Eis alguns 
dos enfoques dados pelos Evan
gelhos: a) Jesus foi apresentado 
no templo (Ec~Í2ÜT); discutiu 
com os mestresT quando tinha 
doze anos (Lc 2.46.47); ainda em 
Jerusalém. Jesjjs_entrou triunfal
mente (S[t_21.7-9T: Jesus chorou 
e profetizou sobre a cidade (Mt 
23.37-39); foi em Jerusalém que 
Jesus proferiu o famoso sermão 
profético, registrado nos capítu
los 24 e 25 de Mateus. E nessa ci
dade aconteceram os fatos cul
minantes do seu ministério: sua 
paixão e morte na cruz do Calvá
rio.

3. Lágrimas sobre Jerusa
lém. As lágrimas derramadas 
pelo Senhor Jesus sobre a cidade 
de Jerusalém e sua célebre la
mentação (Mt 23.37; Lc 19.40) 
traduzem a sua sensibilidade, o 
seu amor e a sua presciência.

a. Sensibilidade de um Sal
vador rejeitado, conhecedor das 
profundas e marcantes necessi
dades espirituais da população 
da cidade, a qual reagiu com des
prezo e frieza às suas mensagens 
de paz e perdão.

b. Amor divino que encarna
va todo o seu ministério e sua 
personalidade e que se refletia 
em grossas lágrimas de compai
xão por uma cidade, testemunha 
de seu poder, mas. indiferente ao 
seu sacrifício.

c. Presciência que o levou a 
predizer o dia trágico em que a 
nação seria levada cativa, a casa 
ficaria deserta, tudo se reduzi
ria a cinzas, saudade e luto. Tal
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foi o resultado de haver rejeitado 
o Messias, o Cristo de Deus, pois 
“veio para o que era seu e os seus 
não o receberam” (,Jo 1.11),

Na cidade onde Ele terminou 
seu ministério, nós deveríamos 
começar o nosso; e dali o Evan
gelho sairia para transformar a 
terra, mudando o rumo da histó
ria do mundo.

III. ENCHENDO JERUSA
LÉM

O livro de Atos dos Apóstolos, 
que alguém ousou dizer poder- 
se-ia chamar Atos do Espírito 
Santo ou Atos da Igreja, narra os 
passos primeiros da Igreja do Se
nhor Jesus aqui na terra.

A Igreja começou em Jerusa
lém, e dali estendeu-se em seus 
primeiros anos a praticamente 
todo o mundo.

1. O dia de Pentecoste. Foi 
do agrado do Pai que o dia de 
Pentecoste ocorresse em Jerusa
lém, com o derramamento do 
Espírito Santo.

Sem o dia de Pentecoste e a 
experiência nele havida, a Igreja 
seria uma religião fria, desani
mada e inoperante. Por causa do 
dia de Pentecoste, e após ele, a 
Igreja tomou-se poderosa, atuan.- 
te e im b a t ív e l . ---- -— ---- -

A cidade que viu Jesus mor
rer, viu, também, sua Igreja nas
cer, sob o poder do Espírito San
to, no dia de Pentecoste. J

Os discípulos haviam sido 
fiéis à exortação: “Ficai, porém, 
na cidade de Jerusalém, até que 
do alto sejais revestidos de po
der” (Lc_24.49).

A Igreja deveria começar o 
seu labor em Jerusalém, utili
zando o potencial que ali o Se
nhor lhe dera. Ali descera o Espí
rito Santo, a força propulsora da 
Igreja. O Espírito veio para ficar, 
começando por Jerusalém, onde 
sua influência desencadeou uma 
oposição tão violenta que os 
crentes tiveram de se dispersar 
(At 8.1). _

2. A Igreja em Jerusalém. 
Em Jerusalém, a Igreja começou

a pregar o Evangelho, depois de 
dotada do poder do alto na expe
riência do dia de Pentecoste (At
2.1-4). Também ali o Senhor co
meçou a operar sinais e maravi
lhas por meio dos apóstolos (At
3.1-11). Sendo ameaçados pelas 
autoridades, declararam  ser 
mais importante obedecer a 
Deus do que aos homens (At
4.19,20).

Com as manifestações do po
der do Senhor Jesus, curando en
fermos, libertando oprimidos, 
ressuscitando mortos, dando vis
ta aos cegos, abrindo os ouvidos 
dos surdos, com o mesmo poder 
com que o SenKor fazia sinais em 
seu ministérioTerrenõTesatoendo 
as autoridades que êsses homens 
anâavanTcüm Jesus, não podiam 
refutá-los, nem fazê-los ficar ca
lados. O Senhor mandou, e eles 
começaram por Jerusalém.

3. O sentido espiritual e 
profético. A interpretação mis- 
siológica de “começar por Jeru
salém” nos conduz a reflexões de 
rara sensibilidade.^Jerusalem era 

..o “lugar_.santo” . Nenhum lugar 
( era melhor pãra começar!

1 Em Atos 1.8, lemos de corHo 
Jesus determinou a expansão de 
sua Igreja na terra, mediante a 
pregação do Evangelho por parte 
de testemunhas devidamente 
cheias de virtude (dunamis) do 
Espírito Santo.

O Senhor estabeleceu os pa
râmetros da ação missionária da 
Igreja, dispondo-a racional e geo
graficamente em quatro pontos: 
Jerusalém - Judéia - Samaria - 
confins da terra.

Confins da terra significam a 
açãolnãis Bistante do labor mis
sionário. E a Igreja que se uni
versaliza através da penetração 
em todas as áreas do planeta. 
São as missões estrangeiras.

Samaria e Jydéia lembram o 
dever de evangelizar a nação, as 
regiões que nos circundam, as 
terras adjacentes à nossa. Pode
mos resumir: missões nacionais.

Começar por Jerusalém signi
fica iniciar um grande movimen
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to evangelizante e salvífico, ten
do por ponto de partida o nosso 
lar, os nossos vizinhos, a nossa 
cidade; enfim o lugar onde esta
mos.

A visão de um mundo perdi
do é a dilatação da visão de uma 
cidade perdida. Apaixonamo-nos 
por uma cidade quando começa
mos a nos apaixonar por nosso 
próprio lar. "——■— ■ -

• Antes de nos deslocarmos 
'rumo a outros continentes, deve
mos atentar com diligência para 
a moeda porventura perdida 
dentro de nossa própria casa.

Evangelismo doméstico é a 
base para todo o evangelismo 
restante.

Pôr uma Bíblia na mão de 
nossos filhos, levá-los desde 
criancinhas à casa de Deus, dar 
um hom testemunho perante 
nossos vizinhos, levar pessoas 
amigas e colegas de trabalho 
para assistirem ao culto em nos
so templo ou congregação - isto é 
começar por Jerusalém. ------'

Que surja em nosso querido 
Brasil um movimento sério e só
lido visando ao despertamento 
da Igreja para evangelizar os la
res. O texto áureo poderá ser to
mado de Josné 24.15 ou Atos
16.31. Assim fazendo, a Igreja es
tará contribuindo para anular a 
operação do Maligno, que traba
lha dia e noite para desmoronar 
os lares, tentando com isso des
truir a mais nobre das institui
ções de Deus na terra, o matri
mônio, cujos laços, com base no 
amor, só podem ser desfeitos 
pela morte, “porque o amor é for
te como a morte” (Ct 8.6).

Os confins da terra nos espe
ram. Samaria e Judéia nos 
aguardam. Mas, comecemos por 
Jerusalém.

Evitemos a proliferação de fi
lhos pródigos, criando condições 
mesológicas espirituais satisfató
rias e idéias para nossas crianças 
e adolescentes, e também para 
nossos jovens.

Vamos, todos, e vamos, ago
ra, começar por Jerusalém.

Dados históricos: Jerusa
lém foi construída em tempos 
bem antigos, e esteve sob o po
der do Egito, quando era ape
nas uma fortaleza erguida 
sobre um monte, numa posição 
estratégica para a sua defesa. A 
primeira referência bíblica, com 
o nome de Salém, está em Gn 
14.18. Em SI 76.2, com o mes
mo nome, é bem posterior. 
Quando Israel tomou posse da 
terra prometida, não obstante 
Josué tivesse derrotado os je- 
buseus, que estavam de posse 
da cidade de Jerusalém, só mui
to mais tarde, sob Davi, é que Je
rusalém foi conquistada, e 
transformada em sua capital, 
em lugar de Hebrom. Davi me
lhorou suas fortificações e 
construiu palácios. Salomão 
construiu o templo, Ezequias 
construiu um aqueduto para a 
cidade resistir em caso de cer
co.

Nabucodonosor a destruiu 
em 587 a.C. E no final daquele 
século, em 536 a.C., os judeus 
obtiveram permissão para re- 
construf-la. Sob Esdras, foi re
construído o templo; mas os 
muros da cidade só foram res
taurados quando Neemias foi 
enviado pelo rei Artaxerxes, da 
Pérsia, para tirar o opróbrio de 
sobre o povo.

Alexandre, o Grande, da 
Macedônia, derrotou os persas, 
que dominavam sobre Judá. 
Depois de sua morte, o seu rei
no foi dividido em quatro par
tes, entre seus generais. Judá 
ficou sob o poder de Ptolomeu, 
a quem coube o Egito. Depois 
de um século, passou para o 
domínio da Síria, que ficara sob
o governo de Seleuco, tendo 
sido conquistada pelo rei selêu- 
cida Antíoco III. Trinta anos de
pois, Antíoco IV destruiu os mu
ros da cidade e profanou o tem
plo, mandando sacrificar por
cos sobre o altar, a maior abo-
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minação possfvel, para os ju
deus.

Diante de tanto sofrimento 
causado aos judeus por Antfo- 
co, Judas Macabeu, filho do sa
cerdote Matatias, liderou uma 
revolta e alcançou êxito, con
quistando uma independência 
gradual e estabelecendo a di
nastia hasmoneana, que gover
nou em Jerusalém, indepen
dente, até ser conquistada por 
Roma nos meados do século I
a.C.

Jesus profetizou a destrui
ção do templo e a rufna da cida
de. Em 66 d.C., os judeus se re
voltaram contra o domfnio de 
Roma e os exércitos romanos 
destruíram a cidade e o templo 
no ano 70 d.C., sob o comando 
do general Tito, deixando de pé 
somente três torres, das quais 
apenas uma ainda existe: a tor
re Fasael.

Em 132 d.C. a cidade foi ree
dificada, mas como cidade pa
gã, com o nome de Aelia Capi
tolina, sendo proibido aos ju
deus entrar nela. Aelia vem do 
prenome de Adrianor o impera
dor romano que paganizou a ci
dade; C ap itolína, deriva do 
fdolo Júpiter~ÜãpitoNno adora
do em Roma, e assim chamado 
por causa da colina (uma das 
sete de Roma) denominada Ca
pitólio. Só no infcio do século IV 
cTC. é que o imperador Cons
tantino permitiu-lhes a entrada, 
tornando a cidade cristã, permi
tindo a construção de mosteiros 
e igrejas, como a do Santo Se
pulcro.

BVJSNAMBMTOS PRÁTICOS

1. A cidade de Jerusalém, onde 
teve início a Igreja, e por onde 
deveria começar a evangeliza
ção do mundo, é uma cidade 
milenar, muitas vezes destruí

da e reedificada, pois faz parte 
do plano de Deus para os tem
pos do fim, e tem grande signi
ficação para o povo de Deus.

2. A importância da cidade de 
Jerusalém está intimamente 
ligada à sua relação com a pes
soa e obra do Senhor Jesus. A 
cidade é citada abundante
mente em toda a Bíblia, o que 
faz crer na sua importância no 
plano de Deus.

3. Nos primeiros dias do cristia
nismo, os discípulos encheram 
a cidade de Jerusalém com a 
mensagem de Cristo, de tal 
modo que não tardou uma 
grande perseguição. Os cren
tes estavam perturbando as 
autoridades, ao provar que Je
sus Cristo, a quem haviam 
crucificado, era o Messias, ha
via ressuscitado e em seu 
nome eram feitos milagres que 
ninguém podia negar.

QUESTIONÁRIO

1. Por que Jesus mandou iniciar 
a pregação em Jerusalém?

2. Qual o significado de Jerusa
lém nas missões hodiernas 
em todo o mundo?

3. Por que Jesus chorou sobre 
Jerusalém?

4. Qual a importância da bên
ção do Pentecoste para a obra 
missionária?

5. Como será possível alcançar 
os confins da terra?

6. Quem conquistou Jerusalém 
para os judeus, no tempo an
tigo?

7. Como foi reconstruída a cida
de depois do cativeiro babiló
nico?

8. Como os discípulos pregaram 
em Jerusalém nos primeiros 
dias do cristianismo?

9. Qual a causa do progresso rá
pido da Igreja em Jerusalém?

10. Por que os discípulos passa
ram a pregar em outras ter
ras, saindo de Jerusalém?
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Lição 10 4 de dezembro de 1983

ATÉ OS CONFINS DATERRA

Verdade prática: A missão 
da Igreja, dada por Jesus, é 
anunciar o evangelho em to
dos os recantos da terra. 
Texto áureo: “Mas recebe
reis a virtude do Espírito 
Santo, que há de vir sobre 
vós; e ser-me-eis testemu
nhas, tanto em Jerusalém

como em toda a Judéia e Sa
maria, e até aos confins da 
terra.'' A t 1.8.
Data da lição: Aproximada
mente 1.000 a.C.
Lugar: Jerusalém 
Texto bíblico para o estudo 
da lição: SI 22.1-31; 105.1: 
Hc 2.14.

LEITURA BfeUCA EM CLASSE

SI 22.27-31; 105.1
SI 22.27 - Todos os limites 

da terra se lembrarão, e se con
verterão ao Senhor, e todas as 
gerações das nações adorarão 
perante a tua face.

28 - Porque o reino é do Se
nhor, e ele domina entre as na
ções.

29 - Todos os grandes da 
terra comerão e adorarão, e to
dos os que descem ao pó se 
prostrarão perante ele; como 
também os que não podem re
ter a sua vida.

30 - Uma semente o servirá; 
falará do Senhor de geração 
em geração.

31 - Chegarão e anunciarão 
a sua justiça ao povo que nas
cer, porquanto ele o fez.

105.1 - Louvai ao Senhor, e 
invocai o seu nome; fazei co
nhecidas as suas obras entre os 
povos.
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VOCABULÁRIO

Limites (SI 22.27). O sentido 
aqui é de extremidade. Sua co
notação é exatamente o contrá
rio do sentido da palavra ao pé 
da letra, indicando que todos, 
em todos os lugares, isto é. sem 
limites, se lembrarão.

Todas as gerações... adorarão 
(SI 22.27). O sentido aqui é es- 
catológico, ou seja, trata de coi
sas futuras, quando, literal
mente, todo o joelho se dobrará 
diante do Filho de Deus (Rm 
14.11; Fp 2.10; Ap 5.13,14).

Ele domina entre as nações (SI
22.28). Quando se fala no reino 
do Senhor, pensa-se de um 
modo geral, em uma época fu
tura, quando Cristo reinará 
com vara de ferro, sobre as na
ções do mundo, isto é, o milê
nio. Mas é preciso saber que o 
Senhor nunca deixou de domi
nar sobre todos os reinos da ter
ra. Ele jamais entregou o seu 
domínio a outrem. Quando fa
lamos no seu reino a ser estabe-



lecido, apenas fazemos distin
ção entre a maneira pela qual 
governará, direta e pessoal
mente. Ver Dn 4.25,32,37.

Os que descem ao pó (SI 22.29). 
Observe que este versículo está 
falando dos mortos como se eles 
estivessem vivos: “se prostra
rão perante ele” . Ora, se eles 
podem fazer isto é porque estão 
vivos. Portanto, este texto se 
refere à ressurreição dos mor
tos, e ainda mais: Afirma, 
como outras profecias, que to
dos, indistintamente, terão de 
adorar ao Senhor.

Os que não podem reter a sua 
vida (SI 22.29). No texto origi
nal hebraico, o versículo é as
sim: “Todos os ricos da terra se 
banquetearão e adorarão; todos 
os que descem ao pó se prostra
rão perante ele; sim, os que não 
podem se manter vivos por seu 
próprio poder.” Eis aí o signifi
cado desta expressão.

Uma semente (SI 22.30). Refere- 
se a um povo nascituro. Antes 
do nascimento, uma pessoa é 
comparada a uma semente. Je
sus foi chamado de semente da 
mulher em Gn 3.15. Esse povo, 
que nos dias do salmista era 
apenas “uma semente”, é a 
Igreja da qual fazemos parte. 
No v.31 o salmista diz: “Anun
ciarão a sua justiça ao povo que 
nascer”. Trata aqui das nações 
que ouvirão a pregação do 
evangelho por meio da Igreja.

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Use um mapa do mundo ou 
um globo para mostrar aos 
alunos a extensão territorial 
do planeta, todo ele colocado 
sob a responsabilidade da 
Igreja, para ser evangelizado.

2. Escreva no quadro de giz estes 
dados gerais, extraídos do li
vro Batalha Mundial:
Área da terra: 143 milhões de 
quilômetros quadrados. 
População: Mais de quatro 
bilhões de habitantes.

Cada ano nascem 121 milhões 
de crianças
Distribuição: Há cerca de 223 
países e territórios 
Línguas: São em número de 
5.770.
Política: O comunismo acha- 
se em expansão.
As guerras aumentam e as ar
mas são cada vez mais aperfei
çoadas para destruir. 
Religião: São inúmeras as re
ligiões praticadas no mundo. 
Não vale a pena relacioná-las 
aqui, pelo que apenas citamos 
a proporção de crentes, que 
gira em torno de 4 por cento.

3. Exponha, no quadro de giz, de 
preferência, as facilidades de 
comunicação existentes em 
nossos dias: O rádio, a televi
são, a imprensa escrita, o tele
fone, o telex, o teletipo etc. 
Fale da importância desses 
meios para levar a mensagem 
aos mais distantes pontos do 
planeta. Hoje em dia, um 
acontecimento é divulgado, 
em questão de minutos, em to
dos os extremos da terra.

OBJETIVOS DA UC^O

1. Ampliar a visão missionária 
da Igreja, mostrando-lhe o 
mundo em que vivemos, suas 
dimensões, condições sócio- 
religiosas e necessidades espi- 

.—. rituais.
2] Mostrar que, não obstante as 

dificuldades, diante da peque
na proporção de crentes em re
lação ao avultado número de 
habitantes da terra, a verdade 
é que temos a nosso favor o po
der de Deus, que nos garante 
vitória.

3. Estimular os crentes, infor
mando-os sobre o andamento 
da obra de evangelização do 
mundo, que não cessa durante 
as 24 horas do dia, através dos
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diversos meios de comunica
ção falada e escrita, e pelo tes
temunho vibrante de homens 
e mulheres que têm dado suas 
vidas em prol do reino de 
Deus.

4, Demonstrar que os poderes do 
mundo, por maiores que se
jam, nada podem contra o tes
temunho cristão. Assim sendo, 
a Igreja prevalece mesmo em 
meio à perseguição. Assim tem 
sido desde o início do cristia
nismo. Quando há persegui
ção, ao contrário de derrota, a 
Igreja passa por avivamento 
espiritual.

ESBOÇO DA UCAO

INTRODUÇÃO
I. O MUNDO QUE DEUS 

CRIOU
1. As alusões bíblicas à ati

vidade criativa de Deus
2. A observação do salmista 

em particular
3. Ele criou e sustenta o 

Universo
II. O MUNDO QUE DEUS 

AMOU
1. O mundo cósmico
2. 0  mundo espiritual
3. O mundo humano e so

cial
III. O MUNDO QUE DEVE

MOS ALCANÇAR
1. As nações no plano de 

Deus
2. A origem das nações
3. A bênção para as nações

IV. COMPLETANDO A TA
REFA
1. Visão missionária
2. Definição de propósitos
3. Uma forte decisão

EXPOSIÇÃO DA UCAO

INTRODUÇÃO
A visão evangelística e mis

sionária da Igreja do Senhor Je
sus alcança todos os quadrantes 
da terra. 0  mundo inteiro está no

plano de Deus para ser salvo, 
pois Deus não quer que ninguém 
se perca, mas que todas as pes
soas cheguem ao pleno conheci
mento da verdade (1 Tm 2.3,4).

A mensagem do Evangelho é 
supra-nacional, e de alcance 
mundial. Nem a força política, 
nem o poder do inferno é capaz 
de delimitar uma área menor 
para o Evangelho se restringir.

Quando os recursos da Igreja 
eram ainda muito limitados, o 
poder de Deus veio ao seu socor
ro, numa profusão de manifesta
ções sobrenaturais, vencendo 
barreiras, destruindo obstáculos 
e estabelecendo a fé cristã nos 
corações.

Os poderes terrenos nada po
dem contra o poder da fé cristã, a 
força do mal fica completamente 
anulada; os poderes naturais, 
como da água, do fogo, da tem
pestade, estão sujeitos às ordens 
do Senhor, e, por isto, não impe
dem. Só uma coisa seria capaz 
de obstar a mensagem cristã: o 
pecado. Mas a mensagem da fé 
cristã veio exatamente para anu
lar o poder do pecado. Aleluia!

I. O MUNDO QUE DEUS 
CRIOU

A grandeza da obra criada 
por Deus é incalculável. O que 
nós conhecemos é apenas uma 
pequena partícula do todo cria
do. A terra é apenas um plane
ta do nosso sistema soiar, que, 
por sua vez, é apenas uma par
tícula da nossq, galáxia, que é 
uma entre não se sabe quantas 
existentes no Universo.

O sol é o astro-rei do nosso 
sistema solar, mas existem es
trelas 1 milhão de vezes supe
riores a ele em luminosidade. 
Um sistema estelar pode ter até
1 milhão de estrelas. Cada galá
xia tem de 1 bilhão a 1 trilhão de 
estrelas. Calcula-se que o Uni
verso possui cerca de 10 bi
lhões de galáxias.



A luz percorre uma distância 
de 9,46 trilhões de quilômetros 
por and, ao que se chama ano- 
luz. A esta velocidade, entretan
to, a luz de uma estrela não che
ga logo à terra, devido à distân
cia enorme que elas estão de 
nós. A estrela de nossa galáxia 
que se acha mais perto do sol, 
está a uma distância de 4,3 a- 
rios-luz. Acredita-se que o diâ
metro do Universo seja de 5,5 
bilhões de anos-luz.

Estes dados acima, embora 
poucos, mas constituídos de 
números astronômicos, bem re
velam a enormidade da obra de 
Deus, e falam do seu poder 
para os criar. Diante do que foi 
dito, podemos deduzir que a 
terra está para o Universo como 
um grão de areia está para a 
terra, ou como uma gota dágua 
está para os oceanos. Mas de 
tudo o que vimos, o homem não 
conhece senão uma porção 
muito pequena.

Lemos assim na Enciclopé
dia Conhecer (Vol X-pág. 2408): 
“Poeira cósmica, milhões de as
tros desconhecidos caminham 
pelo espaço. Sempre em movi
mento, sempre num caminho. 
Mas, para onde? Para onde se
gue o diminuto sistema solar 
onde vivemos? Quantos outros 
sistemas semelhantes existem 
em todo o cosmo?” Note a pala
vra ‘diminuto’ a respeito do nos
so sistema solar em relação ao 
Universo. Quão grande é ò Uni
verso! Maior é o Deus que o 
criou! E quão grande é o amor 
de Deus, que amou o pecador, 
criatura infinitamente pequena 
em relação ao Universo criado 
por Ele.

1. Alusões bíblicas à ativi
dade criativa de Deus. Uma das
mais freqüentes alusões bíblicas 
às atividades de Deus é a que o 
aponta como o Criador dos céus e 
da terra (Gn 1.1; Éx 20.11; 1 Sm 
2.8; Ne 9.6 etc). A experiência

dos autores sagrados era marcan
te, pelo que eles falaram com 
muita clareza acerca da obra 
criativa de Deus em toda a natu
reza terrena e na esfera espacial. 
Todas as obras atestam da gran
deza do Criador.

2. A observação do salmidta 
em particular. O livro dos Sal
mos, sendo uma obra poética 
inspirada, contém palavras dota
das de um significado especial, 
como por exemplo: “Do Senhor é 
a terra e a sua plenitude, o mun
do e os que nele habitam. Porque 
ele a fundou sobre os mares, e a 
firmou sobre os rios” (SI 24.1,2). 
“Desde a antiguidade fundaste a 
terra; e os céus são obra das tuas 
mãos” (SI 102.25). “Lançou os 
fundamentos da terra para que 
não vacile em tempo algum” (SI
104.5). Ver ainda: SI 19.1; 121.2; 
124.8; 136.5-9; 146.5,6.

3. Ele criou e sustenta o 
Universo. Deus, o Criádor, é 
também preservador das obras 
por Ele criadas. Por isso, todas 
as coisas estão sob a sua direção. 
Ele sustenta “todas as coisas 
pela palavra do seu poder” (Hb
I.3). “Até os ventos e o mar lhe 
obedecem” (Mt 8.27). Até as 
obras rebeladas, que são as cria
turas humanas, são sustentadas 
por Deus, não podendo sobrevi
ver sem as coisas essenciais, co
mo: o ar, a água, as variações da 
temperatura, o vento etc.

II. O MUNDO QUE DEUS 
AMOU

O leitor da Escritura Sagrada 
deve atentar para o fato de que 
existem várias acepções dadas à 
palavra mundo. Vamos mencio
nar três principais:

1. O mundo cósmico. Com
preende a terra inteira e mais o 
sistema cósmico ou parte dele. É 
nesta acepção que encontramos 
esta palavra em SI 50.12; 93.1 
etc. Naturalmente, não é neste 
sentido que “Deus amou o mun
do” .

2. O mundo espiritual. É o
reino espiritual pervertido e caí



do, que somente pode ser venci
do pela fé (1 Jo 5.4). Este é o 
mundo que nos odeia (Jo 15.18), 
ao qual de maneira nenhuma de
vemos amar (1 Jo 2.15). Um dia 
será julgado severamente pelo 
Senhor (At 17.31), posto que 
nunca pode ser poupado (2 Pe
2.5). “A amizade do mundo é ini
mizade contra Deus” (Tg 4.4).

3. O mundo humano e so
cial. É o conjunto de habitantes 
do planeta, destituídos da glória 
de Deus, e alvos constantes das 
suas misericórdias. É nesta acep
ção do termo que as Escrituras 
atestam: “Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o seu Fi
lho unigénito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna” (Jo
3.16). E: “Deus estava em Cristo 
reconciliando consigo o mundo” 
(2 Co 5.19).

A missão redentora de Jesus 
teve como escopo atingir o mun
do e reconduzi-lo a Deus. E é 
nesse afã que a Igreja deve ir ao 
mundo e anunciar-lhe o Evange
lho de Cristo Jesus nosso Senhor.

Não é ao mundo cósmico, 
nem ao mundo espiritual, do 
qual a Escritura afirma que “es
tá no Maligno” (1 Jo 5.1,9), mas 
ao mundo humano e necessitado 
material, social e espiritualmen
te, que Jesus enviou seus discí
pulos a pregar.

O mundo necessitado de 
salvação tem sido alvo do amor 
de Deus, e a Igreja tem envida
do esforços para alcançá-lo 
com a mensagem salvífica. 
Existem 1.100 agências missio
nárias, 56 mil missionários nos 
campos, cerca de 70 emissoras 
de rádio a serviço da pregação 
do evangelho. Isto, sem contar 
o trabalho feito pelas igrejas di
retamente, e sem incluir os 
obreirüí. se ocupam da ad
ministração; as editoras e livra
rias que imprimem e distribuem 
livros, revistas, jornais e folhe
tos; as sociedades bíblicas etc.

Além de tudo isto, existem mi
lhares de pequenos trabalhos 
evangelísticos feitos por servos 
do Senhor que estão na clan
destinidade, mas contribuindo 
para o crescimento do reino de 
Deus. Pode ser que haja cren
tes ou igrejas indiferentes, mas 
isto não é normal, exceto se 
lhes faltar vida.

'iIL O MUNDO QUE DEVE
MOS ALCANÇAR

O grande desafio que se im
põe à Igreja de Cristo é alcançar
o mundo, atualmente um conglo
merado de quase 5 bilhões de 
pessoas e mais de 220 nações. 
Deus quer que a Igreja atinja to
das as nações do globo terrestre, 
pois com o sangue de Cristo, seu 
Cordeiro, Ele pode e quer resga
tar pecadores “de toda a tribo, e 
língua, e povo, e nação” (Ap 5.9).

1. As nações no plano de 
Deus. Deus se revela na Bíblia 
como o Senhor de toda a terra, 
de sua plenitude, do mundo e de 
todos que nele habitam (SI 24.1). 
Abraão afirmou perante o rei de 
Sodoma. que Deus é o “possui
dor dos céus e da terra” (Gn 
14.22). As mesmas palavras fo
ram proferidas por Melquisede- 
que, o sacerdote do Deus Altíssi-.. 
'ino e rei de Salem (v. 19). Isto é o 
mesmo que dizer que Deus é o I 
Senhor de todas as nações que há I

\ na terra, quer creiam nele ou 
.não.

2. A origem das nações. As
nações tiveram sua origem quan
do “foram repartidas as ilhas das 
nações nas suas terras, cada qual 
segundo a sua língua, segundo as 
suas famílias, entre as suas na
ções” (Gn 10.5). Ver ainda Gn 
10.20,31,32. Naquele começo, 
quando todos os habitantes da 
terra falavam uma só língua (Gn
11.1). os homens intentaram fa
zer para si um nome em lugar de 
dar a glória ao Criador, e escapar 
de se espalhar pela terra, segun
do o plano de Deus (Gn 11.4
1.28), construindo uma torre (G
11.4). Então Deus confundit
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suas línguas (Gn 11.7,8) e tive
ram de se espalhar pela terra, 
formando assim as diversas na
ções.

3. A bênção para as nações.
Quando Deus chamou o patriar
ca Abraão e o separou para fazer 
dele uma nação especial, o obje
tivo foi abençoar, através deie, 
todas as nações da terra (Gn 
12.3; 18.18; 22.18) e seria ele “pai 
de uma multidão de nações” (Gn
17.4).

Inúmeras são as referências 
sobre o relacionamento de Deus 
com as nações da terra. A cha
mada de Abraão e a conseqüente 
formação de uma nação especial, 
tinha como objetivo principal es
tender suas bênçãos a todas as 
demais nações. Além disto, os 
grandes patriarcas, Abraão, Isa- 
que e -Jacó, bem como José, Moi
sés e muitos outros, tiveram 
grande influência sobre outras 
nações.

IV. COMPLETANDO A TA
REFA

Os primeiros discípulos de 
.Jesus transform aram -se em 
apóstolos e iniciaram uma tarefa 
que cabe a nós concluir. Nossa 
missão é ir “até os confins da ter
ra”, antes que a porta se feche 
para o Evangelho e as nações se 
recusem a receber os missioná
rios de Cristo.

Jesus ordenou que seus discí
pulos fizessem o trabalho missio
nário, dizendo: “Ide por todo o 
mundo, pregai o evangelho a 
toda a criatura” (Mc 16.15). E o 
Senhor nos deu a receita do su
cesso: “Recebereis poder” . Deli
mitou o projeto missionário: Je
rusalém, Judéia, Samaria, até os 
confins da terra. Quais os requi
sitos para o cumprimento desta 
tarefa? Vejamos:

1. Visão missionária. Jesus 
disse aos seus discípulos: “Le
vantai os vossos olhos, e vede as 
terras, que já estão brancas para

a ceifa” (Jo 4.35). A verdadeira 
visão espiritual do mundo perdi
do é a chave com a qual começa
mos a realizar o plano de Deus. A 
visão das necessidades do mundo 
tem que dominar o nosso cora
ção, até que gere uma paixão real 
que nos impulsione a ir até os 
confins da terra.

A visão missionária é que nos 
impulsiona a anunciar o Evange
lho, na certeza de que haverá 
frutos, isto é, que frutos serão co
lhidos, pois os campos estão 
brancos para a ceifa. Existem no 
mundo muitas almas famintas e 
sedentas pelo pão e pela água da 
vida.

Dois moços fizeram este 
apelo a um obreiro na sede de 
uma missão: “Há alguns meses 
nós assistimos a umas reuniões 
evangelfsticas em nossa vila. As 
palavras proferidas pelo evan
gelista armeniano nos deram 
vida nova. Temos lido o Novo 
Testamento desde então. Agora 
viemos para ouvir e aprender 
mais de Cristo. Queremos vê-lo. 
Nós representamos sete vilas e 
dez mil pessoas. Como nós, 
eles precisam de luz e mais luz. 
Por favor, ajude-nos. Nossas 
condições espirituais são de
ploráveis. A religião que temos 
não nos satisfaz mais.” (Do livro 
Tesouro de Ilustrações.) As
sim como neste exemplo, exis
tem muitos casos de pessoas 
desejosas de ouvir a pregação 
do evangelho. Conheço uma 
pessoa que viajou de cidade em 
cidade procurando um crente 
que falasse de Jesus, até que o 
encontrou. Essa pessoa é hoje 
um pastor.

Aquele que tiver uma visão 
missionária poderá, como o 
apóstolo Paulo, ouvir o apelo de 
alguém dizendo: Passa onde 
estamos e ajuda-nos. E para ter 
esta visão missionária, não é 
preciso mais do que andar em 
comunhão com Deus. O Espiri
to do Senhor fará o resto.
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2. Definição de propósitos.
Precisamos estabelecer metas 
definidas. Nosso propósito deve 
ser firme, objetivo, global, coleti
vo e imediato. Temos uma tarefa 
e precisamos cumpri-la. Precisa
mos vencer o desafio. A expansão 
do Reino de Deus deve ser nossa 
prioridade UM.

Nenhum de nós poderá al
cançar grandes resultados na 
obra missionária se não tiver 
essa obra como principal. No 
plano de Deus ela ocupa o pri
meiro lugar; por isso, Deus não 
se agradará se a considerarmos 
em segundo; e não abençoará se 
ela não tiver para nós a mesma 
importância que tem para Ele.

3. Uma forte decisão. Mais 
do que tudo, precisamos de um 
forte espírito de decisão. Temos 
de IR. Não somente formular es
tratégias, traçar roteiros, fixar 
metas. Precisamos IR. Jesus é o 
nosso Salvador, porque Ele 
VEIO (Lc 19.10). Chegaremos 
aos confins da terra depois de 
darmos o passo inicial. Enquan
to não dermos o primeiro passo, 
ficaremos infrutíferos para o 
cumprimento da ordem suprema 
do Mestre.

Os técnicos de uma empre
sa cinematográfica ficaram im
pressionados com a vida de Li
vingstone. Não compreendiam 
por que ele, sendo um homem 
culto, podendo desfrutar de 
conforto e posições honrosas 
em sua pátria, tenha preferido 
viver na África, fazendo um tra
balho difícil, em lugar inóspito e 
aparentemente sem uma finali
dade que justjficasse. Mas, ex
plicaram os dirigentes da missão: 
"O que o inspirou, mantendo-o 
sempre fiel à sua missão, foi o 
amor a Cristo.” (Do livro T e 
souro de Ilustrações.)

ENSISIAIVENTOS PRÁTICOS
1. A visão missionária da Igreja 

não deve estar limitada a um

determinado espaço, mas deve 
alcançar todos os quadrantes 
da terra.

2. A visão missionária não deve 
ser limitada às condições ma
teriais e possibilidades finan
ceiras dos membros da igreja, 
mas deve ser baseada na fé, 
sabendo que o Senhor pode su
prir suas necessidades.

3. Deus criou um Universo cujas 
medidas não podem ser calcu
ladas pelo homem. Mas Ele 
ama o homem, uma de suas 
criaturas, a única que se rebe
lou. Sendo o homem infinita
mente pequeno em relação ao 
Universo, o amor de Deus se 
mostra infinitamente grande 
por querer salvá-lo.

QUESTIONÁRIO
Qual deve ser a área de ação 
missionária da Igreja?

'.!. Por que o poder de Deus se 
manifestou com maior desta
que quando a Igreja era des
provida de recursos mate
riais?

3. Qual a única coisa que pode 
impedir o avanço da Igreja na 
evangelização?

4. Em que sentido Deus amou o 
mundo?

5. Que espécie de mundo preci
samos conquistar para Jesus?

6. Qual a referência dos salmos 
ao mundo criado por Deus?

7. Qual a causa da queda do 
mundo espiritual?

8. Como a Igreja de poucos re
cursos pode fazer a obra de 
evangelização do mundo?

9. Por que é preciso ter a obra 
de Deus em primeiro plano 
para  poderm os a lcançar 
grandes resultados?

10. A que chamamos ‘forte deci
são’?

11. Por que as obras atestam do 
Criador?

12. De que modo a Igreja tem 
cumprido sua missão?
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Lição 11 11 de dezembro de 1983

ASSIM ESTÁ ESCRITO

Verdade prática: A Bíblia é 
a Palavra de Deus, inspirada 
pelo Espírito Santo, por isso 
é perfeita e infalível.
Texto áureo: "E disse-lhes: 
Assim está escrito, e assim 
convinha que o Cristo pade
cesse, e ao terceiro dia res

suscitasse dos mortos”. Lc 
24.46.
Data da liçâo: 29 d.C. 
Lugar: Jerusalém e cerca
nias
Texto bíblico para o estudo 
da lição: Lc 24.6-47.

LEITURA BfeLICA EM CLASSE

Lc 24.6-8; 26-28,32,45-47
Lc 24.6 - Não está aqui, mas 

ressuscitou. Lembrai-vos como 
vos falou, estando ainda na 
Galiléia,

7 - Dizendo: Convém que o 
Filho do homem seja entregue 
nas mãos de homens pecado
res, e seja crucificado, e ao ter
ceiro dia ressuscite.

8 - E lem braram -se das 
suas palavras.

26 - Porventura não convi
nha que o Cristo padecesse es
tas coisas e entrasse na sua 
glória?

27 - E, começando por Moi
sés, e por todos os profetas, ex
plicava-lhes o que dele se acha
va em todas as Escrituras.

28 - E chegaram à aldeia 
para onde iam, e ele fez como 
quem ia para mais longe.

32 - E disseram um para o 
outro: Porventura não ardia 
em nós o nosso coração quan
do, pelo caminho, nos falava, e

quando nos abria as Escritu
ras?

45 - Então abriu-lhes o en
tendimento para compreende
rem as Escrituras.

46 - E disse-lhes: Assim es
tá escrito, e assim convinha 
que o Cristo padecesse, e ao 
terceiro dia ressuscitasse dos 
mortos,

47 -  E em seu nome se pre
gasse o arrependimento e a re
missão dos pecados, em todas 
as nações; começando por Je
rusalém.

I ___VOCABULÁRIO

Galiléia (Lc 24.6). A província 
da Palestina que ficava ao nor
te de Samaria. Este nome tem 
origem hebraica e significa anel 
ou circuito. O nome primitivo e 
original era Galiléia das nações 
(Is 9.1), talvez porque três de 
seus lados eram fronteiras de 
outras nações, e também por
que ao ser levado ém cativeiro 
do Reino do Norte (Israel), o rei
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da Assíria povoou Samaria e 
Galiléia com colonos de seus 
domínios, para desta maneira 
destruir a nacionalidade dosju- 
deus daquelas grovínciasj Os ' 
seus haFitaníês eram chama-J 

L-dos ae galileus.
Convém (Lc 24.7). É necessário, 

altamente indispensável. Isto 
fala da absoluta conveniência 
do sacrifício e morte de Jesus, a 
condição da salvação de cada 
pecador.

Suas palavras (Lc 24.8). Foi ali 
na Galiléia, principalmente em 
conexão com o monte da trans
figuração, que Jesus deixou 
bem claro aos seus discípulos 
que sua morte era altamente 
necessária ao plano divino da 
redenção (Lc 18.31-34), mas 
também os preveniu da sua res
surreição.

Entrasse na sua glória (Lc
24.26). Significa o retomo de 
Jesus à plenitude de glória que 
desfrutava no período anterior 
à encarnação. Para uma me
lhor apreciação deste assunto, 
leia Fp 2.5-^.

Abria as Escrituras (Lc 24.32). 
Dissertava a respeito das dis
tintas profecias cristológicas e 
messiânicas do Antigo Testa
mento.

Começando por Jerusalém (Lc
24.47). O sonho dos judeus, no 
período do Antigo Testamento, 
era ir a Jerusalém. Lá se con- 1 
gregavam os adoradores para o 
clímax do seu culto. Logo, no 
Antigo Testamento o serviço 
espiritual terminava em Jeru
salém. No dia de Pentecoste, 
ainda-se lê que multidões foram 
a Jerusalém. No Novo Testa
mento, dentro da Dispensação 
da Graça e do Espírito Santo, 
Jerusalém foi o princípio. An
tes, o culto terminava em Jeru
salém; agora, começava por Je
rusalém.

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Mostrar em um mapa antigo, 
a direção de Jerusalém para

Emaús, a aldeia em cujo cami
nho se travou o diálogo de Je
sus ressuscitado com dois de 
seus discípulos.

2. Mostrar um modelo de rolo de 
livro antigo, tal como usavam 
os escribas.sOs livros eram tra- 
RãlRádT5s"a mão, com muito 
cuidado, sendo escritos em 
pergaminho ou papiro. O per- 
ganiinho era couro; o papiro 
era um vegetal. ~ __/

3. Apresentar um cartaz com a 
figura de uma grande Bíblia 
aberta, tendo as seguintes pa- \

I lavras: ENSINAR. REDAR
GUIR, CORRIGIR. IN S 
TRUIR.

4. Relacionar os diferentes no
mes e títulos aplicados à 
Bíblia Sagrada.

OBJETIVOS DA UCAO

1. Demonstrar o caráter original, 
único e exclusivo da Bíblia Sa
grada, como Palavra de Deus, 
inspirada pelo Espírito Santo.

2. Enfocar o apreço de Jesus pelo 
Antigo Testamento, um mode
lo para todos nós em relação a 
toda a Escritura. A melhor li
ção sobre o valor das Escritu
ras é a que Jesus nos legou, 
considrando a Bíblia como in
falível.

3. Promover a convicção de que a 
Bíblia está acima de toda e 
qualquer literatura humana, 
não importa sua origem ou na
tureza. Ela é o Livro dos li
vros. E o único livro que não 
fica desatualizado, mesmo de
pois de mais de 3 mil anos de 
existência; e não fica superado 
diante de tantas descobertas 
científicas e diante de tão 
grande evolução do pensamen
to.

ESBOÇO DA L1CAO

INTRODUÇÃO
I. O LIVRO INFALÍVEL

1. Ela não contém erros
2. Ela não contém falhas
3. Ela é um livro perfeito
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4. As razões da infalibilida
de da Escritura

5. Provas da infalibilidade 
da Escritura

II. O LIVRO MARAVILHO
SO
1. No nome
‘2. Na natureza
3. Nos efeitos

III. O LIVRO MISSIONÁ
RIO
1. A Bíblia é o perfeito ma

nual de missões da Igreja
2. Na Bíblia encontramos a 

origem das missões
3. A Bíblia contém a histó

ria dos primórdios da 
obra missionária.

EXPOSIÇÃO DALIÇAO

INTRODUÇÃO
Uma das expressões favoritas 

do Senhor Jesus, e registrada nos 
Evangelhos, é: “Está escrito”. 
Ela ilustra o seu grande apreço 
ao Antigo Testamento, a porção 
da Bíblia então conhecida.

Jesus usou esta expressão 
para atestar a veracidade da Pa
lavra de Deus e também como 
arma para destruir as ciladas sa
tânicas, como quando Ele esteve 
no deserto (Mt 4.4.7,10).

“Assim esta escrito” significa 
que a Palavra é infalível, que a 
Palavra é permanente e que a 
Palavra é inspirada e plenamen
te poderosa.

I. O LIVRO INFALÍVEL

Procure-se nas inúmeras 
bibliotecas e livrarias deste 
mundo um livro que seja infalí
vel. Não será encontrado, à ex- 
cessão, evidentem ente da 
Bíblia Sagrada. Os demais li
vros não podem ser infalíveis, 
porque são o produto de men
tes, pensamentos, idéias, ideais 
e conceitos de homens e mu
lheres falíveis. Somente Deus, 
sendo infalível, pode produzir 
um livro infalível.

Como todos os homens fa
lham, todos os seus escritos 
também falham. Cada nova edi
ção dos livros dos homens tem 
de ser melhorada, ampliada, 
atualizada, retificada. Mas o Li
vro de Deus contém as mesmas 
sentenças, as mesmas verda
des e os mesmos ensinamentos 
de séculos, porque se trata de 
um livro verdadeiramente infalí
vel.

As Escrituras Sagradas são 
reconhecidamente um livro in
falível. Que significa a infalibili
dade da Bíblia?

1. Ela não contém erros. A 
Bíblia somente contém a verda
de. As duas palavras hebraicas 
traduzidas por verdade (EMU
NAH e EMETHy significam .fir
meza, estabilidade e certeza. A 
BíEIia é ã verdade porqui"eTa é a 
pálãvraUoDenvda verdade, lo
go, é a palavra da verdade (Jo 
17.17;, 1 Rs 17.24; SI 119.142,151; 
Pv~22.21). Ela é chamada de Es
critura da verdade (Dn 10.21), lei 
da verdade (Ml2?ê^, caminho da 
verdade (2 Pe 2.2) e a própria 
verdade (Pv 23.23; SI 25.5; 
(108.4).

Tem sido questionada por 
muitos críticos da Escritura, a 
existência de erros na Bíblia. Há 
quem tenha ousado relacioná- 
los. Na verdade, a Bíblia está 
absolutamente escoimada de 
erros. Ela não contém erros de 
afirmação, nem de inspiração, 
nem de doutrinação.

Quando os homens apon
tam para um erro ou contradi
ção na Bíblia, esses, na realida
de, apontam erros e contradi
ções desses homens, que a es
tudam e querem interpretá-la 
sem a direção do Espírito San
to. A Bíblia é um livro que de
pendeu de inspiração de Deus 
para ser escrito, e precisa des
sa mesma inspiração para ser 
interpretado.

2. Ela nâo contém falhas. 
Ela não pode falhar. A honra de 
Deus está empenhada e assegu
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rada nas páginas de toda a Bíblia 
(Jr 1.1), posto que ela é a lei da 
boca do Senhor (SI 119.72). A 
Bíblia é o livro das palavras do 
Senhor (Jr 36.8,11).

Não sao poucos os homens 
ímpios que têm se ocupado de 
procurar nas páginas da Bíblia 
algo que possam usar para pro
var que sua procedência não é di
vina. Mas, malgrado o seu esfor
ço, nada conseguem. O apóstolo 
Paulo deu a razão disso, ao afir
mar: “Porque nada podemos 
contra a verdade, senão pela ver
dade” (2 Co 13.8).

3. Ela é um livro perfeito. A
perfeição da Bíblia é uma conse
qüência da própria perfeição de 
Deus. Como Deus, a Bíblia é per
feita em justiça (Rm 10.3; Hb 
5.13; SI 71.19) e em sabedoria 
(Pv 1.6; 23.12; 4.11).

A Bíblia foi escrita por mais 
de quarenta homens, num perío
do de cerca de quinze séculos. A 
sua perfeita harmonia só pode 
ser explicada por uma razão: O 
seu autor é Deus, que usou ho
mens para escrevê-la, por inspi
ração do Espírito Santo (2 Pe 
1.21).
f  4. As razões da infalibilida
de da Escritura são encontradas 
nas leituras de seu texto.

a. Ela é inspirada pelo Espíri
to SantoJ2 Pe 1.21; 2 Tm 3.16). 
Inspiração é a sobrenatural in
fluência do Espírito na vida de 
homens escolhidos, qualificados 
e habilitados por Deus para re
gistrarem a revelação da Palavra 
de Deus nas páginas da Bíblia 
Sagrada.

b. Deus vela por sua Palavra, 
a fim de fazê-la cumprir (Jr 1.12; 
Jo 10.35).

c. O Senhor Jesus prometeu 
que suas palavras nunca hão de 
passar (Mt 24.35; Lc 21.22).

5. Provas da infalibilidade 
da Escritura

a. As declarações científicas 
da Bíblia são provas eloqüentes 
de sua veracidade. A Bíblia é um 
livro cientificamente perfeito.

Por exemplo, em Is 40.21,22 
lemos da esfencidade da terra; em 
Gn 15.5 e Jr 33.22 lemos da quanti
dade incontável de estrelas: em 
Ec 1.6 temos um testemunho da 
rotação da terra.

“Quando corretamente inter
pretadas as declarações da 
Bíblia se harmonizam com todos 
os fatos conhecidos a respeito da 
constituição física do universo e 
com o mistério dos mundos pla
netários e estelares. Em todas as 
suas afirmações ela fala com exa
tidão” (Teol. Elem.).

Alguns dos chamados “er
ros científicos” da Bíblia não 
são realmente erros. Eles ape
nas envolvem os erros das pes
soas que os investigam. Ciência 
é o corpo de conhecimentos 
erigido pelas observações e ex
periências que podem ser repe
tidas, e que conduzem a novas 
técnicas e novos princípios. Ela 
está adstrita ao mundo empírico 

lem que atualmente vivemos. 
Quando, porém, a ciência faz 
afirmações que não podem ser 
negadas, aí se estabelece uma 
perfeita harmonia com a Bíblia.

b. As profecias cumpridas. É 
tão extensa a relação de profe
cias cujo cumprimento tem sido 
comprovado, que seria impossí
vel neste tão limitado espaço de 
que dispomos ousar inserir qual
quer relação sumária. Vamos li
mitar-nos a 5 exemplos:

1) Zc 9.9 cumpriu-se em Mt
2 1 .1 - 10 ;

2) Is 7.14 cumpriu-se em Mt
1.18-25;

3) Mq 5.2 cumpriu-se em Mt 
2 . 1 ;

4) Pv 1.23 cumpriu-se em At
2.1-17 (veja também J] 2.28);

5) SI 16.10 cumpriu-se segun
do Jo 2.19; Lc 9.22; Jo 20.9.

c. Vale mencionar também 
como prova da infalibilidade da 
Bíblia a sua maravilhosa unida
de temática. Uns poucos exem
plos, apenas:

Em Gn 2, temos o velho céu. 
Em Ap 21.1 temos o novo. Em
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Gn 3.13 o pecado entra no mun
do; em Ap 22.15 ele sai. Em Gn 
3.24 o paraíso é perdido e em Ap 
2.7 é devidamente recuperado. 
Em Gn 3.16 encontramos as pri
meiras lágrimas; em Ap 21.4 de
paramos com as últimas.

Í I .  O LIVRO MARAVILHOSO
1. No nome. Os diferentes 

nomes e títulos aplicados à 
Bíblia colocam-na em uma posi
ção ímpar de toda a literatura 
universal. Eis alguns:

a. AXei do Senhor (2 Cr 17.9; 
SÍ 1.2);

b. O caminho da vida (Pv
10.17):

c. O Jestemunha de Cristo (1 
Co 1.6);

d. Os estatutos de Deus (Ex 
18.16);

e. Os.,juízos do Senhor (Lv 
19.37; SI 119.16,4);

f. A Palavra de Deus (SI 
107.11; Ef 6.17);

g. Os oráculos de Deus (Rm 
3.2; 1 Pe 4.11);

h. O livro do Senhor (Is
"3416);

i. X--palavra da vida (Fp 
2.16);

j. O Evangelho de Cristo (Rm
1.16);

1. A palavra da fé (Rm 10.8).
A palavra Bíblia é o plural 

de biblion, no grego, como se 
chamava o rolo, contendo um 
dos atuais livros da Bíblia. Esta 
palavra passou para o latim e daí 
para o português. A rigor, por
tanto, Bíblia é mais do que um 
livro: é uma coleção de livros. 
Uma verdadeira biblioteca, con
tendo 66 harmoniosos e inspi
rados livros.

2. Na natureza. A natureza 
das Escrituras é única e absolu
tamente original. Ela é doce em 
seu paladar, divina em sua ori
gem, perfeita em sua essência e 
vital em seu conteúdo. Trata-se 
de um livro que não requer aper
feiçoamento e é perfeito em sabe
doria, revelação e exatidão. É 
um livro vivo que transmite o es
pírito de vida a quantos o leiam.

3. Nos efeitos: Ela produz fé 
(Rm 10.17), produz regeneração 
(1 Pe 1.23) e produz vida (Jo
6.63).

Jesus disse aos seus discípu
los: “Vós já estais limpos, pela 
palavra que vos tenho falado” 
(Jo 15.3). É que a palavra de Je
sus é a palavra de Deus e a Pala
vra de Deus purifica. Se obser
varmos as pessoas que lêem e 
meditam nas Escrituras e as 
compararmos com aquelas que 
não o fazem, será fácil notar a di
ferença.

III. O LIVRO MISSIONÁRIO
A Bíblia diz por que fazer 

Missões: Porque é uma ordem 
de Jesus. Diz onde fazer Mis
sões: Até aos confins da terra. 
Diz como fazer mTsSõesf Depois 
de receber o revestimento de 
poder. Diz onde começar: Em 
Jerusalém, ou seja, na própria 
cicJade^ohde se habita. Diz que 
tipo de assistência recebe 
aquele que cumpre a ordem 
missionária: “Eis que eu estou 
convosco todos os dias, até à 
consumação dos séculos” (Mt
28.20).

1. A Bíblia é o perfeito ma
nual de missões da Igreja. Nela 
encontramos o fundamento de 
missões, o desafio de missões no 
coração do Pai, do Filho, do 
Espírito Santo, da Igreja e, final
mente, missões como o elemento 
que pode conduzir a Igreja a uma 
expansão realmente universal.

O relato da operação divina 
para promover a obra missioná
ria em toda a Bíblia é algo como
vente. Nela nós encontramos 
Deus preparando o mundo para 
a vinda do Salvador, o seu cuida
do no preparo de uma nação es
pecial, e o que é mais caracterís
tico: a eliminação dos preconcei
tos humanos para que o Evange
lho fosse anunciado a todos os 
homens, de todas as nações da 
terra (At 10.9-20).
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2. Na Bíblia encontramos a 
origem das missões. Jesus deu a 
ordem missionária, e declarou 
que dava capacidade (poder) aos 
discípulos para o cumprimento 
desta importante tarefa. Ver Mt
28.18-20; Mc 16.15-20; Lc 24.46
49; At 1.8.

3. A Bíblia contém a histó
ria dos primórdios da obra 
missionária (At 13.1-28.31). 
Paulo foi escolhido para instru
mento de expansão da Igreja no 
primeiro século do cristianismo. 
Barnabé. João Marcos e Silas, 
foram alguns dos seus auxiliares. 
Inúmeros cristãos anônimos dis
seminaram a mensagem da fé 
cristã “pelas terras da Judéia e 
Samaria” (At 8.1). em cumpri
mento de At 1.8. depois de sacu
dir Jerusalém com o poder do 
Evangelho pentecostal. Nas car
tas de Paulo, podemos encontrar 
destacada a sua realização mis
sionária. E. como a pregação do 
Evangelho se fazia com poder, 
logo a sua mensagem alcançou os 
confins da terra, mudando costu
mes, transformando a sociedade, 
anulando as trevas espirituais e 
implantando um novo sistema 
baseado no governo divino nos 
corações, obra que o inferno in
teiro não pode destruir.

BMSMAMBsnOS PRÁTICOS
1. Jesus valorizou as Escrituras, 

atribuindo-lhes infalibilidade 
e poder. Declarou que não cai
rá sequer um til da lei; gostava 
de dizer acerca das Escrituras: 
“Está escrito” . Dizia: “Errais 
não conhecendo as Escritu
ras” ; “a Escritura não pode fa
lhar” ; e outras expressões tais. 
que falam claramente da Pala
vra de Deus como infalível.

2. A Bíblia é um livro plural, pois 
a própria palavra Bíblia signi
fica plural de livro. Seu termo 
equivalente seria, ao pé da le

tra, biblioteca, que quer dizer 
coleção de livros. Mas quer di
zer ainda mais do que isto, 
porque numa biblioteca os li
vros não se harmonizam, antes 
até se contradizem, via de re
gra. Mas a Bíblia contém 66 li
vros que se harmonizam e se 
completam, pois uns explicam 
os outros.

3. Por seus nomes, por sua natu
reza e por seus efeitos, a Bíblia 
é um livro maravilhoso. Só não 
percebe isto quem não convive 
com os seus ensinamentos, não 
medita no seu texto e não ex
perimenta as suas bênçãos.

4. A Bíblia é um livro missioná
rio. porque fala do nascimento 
das missões, ensina o método 
missionário e mostra os cam
pos em que devemos ceifar al
mas para a vida eterna.

QUESTIONÁRIO

1. Por que a Escritura Sagrada 
não contém erros?

2. Por que a Escritura nunca fa
lha?

3. Como podemos provar a infa
libilidade da Escritura?

4. Quais os efeitos da Escritura 
na vida espiritual do leitor 
penitente?

5. Por que a Escritura é um li
vro missionário?

6. Qual a origem e o significado 
da palavra bíblia?

7. Que Jesus queria dizer com a 
expressão: “Está escrito"?

8. Como se explica a causa da 
harmonia dos livros da Bíbli
a. escritos por mais de qua
renta homens, durante cerca 
de 15 séculos?

9. Por que os ímpios fracassam 
sempre que tentam provar 
que a Bíblia contém erros?

10. Com que palavras Jesus reco
nheceu a infalibilidade das 
Escrituras?

78



LiçãO 12 18 de dezembro de 1983

O MEU GALARDÃO ESTÁ COMIGO

Verdade prática: 0  Senhor 
Jesus dará aos seus servos, no 
tempo determinado, o seu ga
lardão, segundo a obra que 
cada um realizou na sua cau
sa.
Texto áureo: “E. ris que
1-i'dn rcnho. e o meu galardão

rs tó comigo, para dar a cada 
um segundo a sua obra. ” Ap 
22. 12.

Data da lição: Cerca de 95
d.C.
Lugar: Ilha de Patmos 
Texto bíblico para o estudo 
da lição: Ap 22.6-21.

LEITURA BfeUCA EM CLASSE

Ap 22.10-17
Ap 22.10 - E disse-me: Não 

seles as palavras da profecia 
deste livro; porque próximo es
tá o tempo.

11 - Quem é injusto, faça in
justiça ainda; e quem está su
jo, suje-se ainda; e quem é jus
to, faça justiça ainda; e quem é 
santo, seja santificado ainda.

12 -E, eis que cedo venho, e 
o meu galardão está comigo, 
para dar a cada um segundo a 
sua obra.

13 - Eu sou o Alfa e o ôme- 
ga, o principio e o fim, o pri
meiro e o derradeiro.

14 - Bem-aventurados aque
les que lavam as suas vesti
duras no sangue do Cordeiro, 
para que tenham direito à ár
vore da vida, e possam entrar 
na cidade pelas portas.

15 - Ficarão de fora os cães 
e os feiticeiros, e os que se 
prostituem, e os homicidas, e 
os idolatras, e qualquer que 
ama e comete a mentira.

16 - Eu, Jesus, enviei o meu 
anjo, para vos testificar estas 
coisas nas igrejas: eu sou a 
raiz e a geração de Davi, a res
plandecente estrela da manhã.

17 - E o Espírito e a esposa 
dizem: Vem. E quem ouve, di
ga: Vem. E quem tem sede, ve
nha; e quem quiser, tome de 
graça da água da vida.

VOCABULÁRIO

Não seles (Ap 22.10). Compa
rando o livro de Apocalipse 
com o de Daniel, encontrare
mos muito material para estu
do. Por um lado, muitas seme
lhanças, posto que o Apocalipse 
tem sido considerado um com
plemento ou uma interpretação 
de Daniel. Por outro lado, exis
tem não poucos contrastes. Por 
exemplo, no fim do livro de Da
niel encontramos a recomenda
ção divina para que o livro fosse 
selado (Dn 12.9), posto que o 
fim estava distante. Agora, a 
recomendação é para que este
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livro não seja selado, porque o 
fim se aproxima. A única exces- 
são certamente é a que se en
contra em Ap 10.4.

Galardão (Ap 22.12). Esta pala
vra significa troféu, recompen
sa.

Alfa e Omega (Ap 22.13). Estas 
são. respectivamente, a primei
ra e a última letras do alfabeto 
grego. Espiritual e figurada
mente. elas falam de algo eter
no, pelo que simbolizam ou 
prefiguram a eternidade de 
Cristo. Como alfa ele é antes de 
tudo; e como ómega ele perma
nece depois de tudo.

Árvore da vida (Ap 22.14). A ár
vore da vida é mencionada pela 
primeira vez em Gn 3.24, e está 
em conexão com o estado de 
inocência original do homem, 
inocência que foi transformada 
em culpa por causa do pecado. 
O homem tornou-se totalmente 
culpado diante de Deus e assim 
perdeu o direito à árvore da vi
da. No Apocalipse encontra
mos essa árvore sendo oferecida 
outra vez, posto que o Senhor 
Jesus havia removido a culpa 
do homem ç restabelecido o seu 
-estado de inocência.

(Cães (Ap 22.15). Freqíientemen-
v'íe  esta palavra é usada para se 

referir aos desviados e apósta
tas e também àqueles que pro
cedem vergonhosamente, cujos 
atos lascivos são absolutamen
te reprováveis. De acordo com a 
lei mosaica, o cão é um animal 
impuro (Dt 23.18). Os judeus 
regularmente chamavam os 
gentios de cachorrinhos (Mt
15.27).

I^ iz e geração (Ap 22.16). Es
tas “duas- pialavras expressam 
concomitantemente a divinda
de (raiz) e a humanidade (gera
ção) de Jesus. A conexão é esta
belecida em vários textos do 
Antigo Testamento, e podemos 
citar aqui alguns: Is 11.1; 4.2; 
Am 9.11,12; Nm 24.17. Ver 
também Ap 2.28.

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Providenciar uma relação dos 
mais recentes ganhadores do 
Prêmio Nobel. Isto se conse
gue facilmente numa bibliote
ca pública ou num Almanaque 
Abril. Mostre a importância 
de um troféu na vida secular e 
compare com o troféu ou ga
lardão que os fiéis receberão 
das mãos do Senhor.

2. Usando uma concordância ou 
chave bíblica, relacione todas 
as coroas mencionadas na 
Bíblia, que se relacionem com 
prêmio ou troféu. Não obstan
te o seu sentido figurado, às 
vezes, tem grande significado 
para ilustrar o prêmio do Se
nhor aos seus fiéis.

3. Procure descobrir se entre os 
alunos há alguém que tenha 
sido vencedor em alguma com
petição, e ganho algum troféu. 
Se o houver, convide-o a falar 
da experiência vivida, da ale
gria de receber um prêmio 
como vencedor.

4. Faça um cartaz com as letras 
alfa e ômega, conforme seus 
caracteres na língua grega, 
para mostrar aos alunos e ilus
trar a lição.

OBJETIVOS DAUGSO

1. Mostrar aos alunos que real
mente vale a pena servir fiel e 
perseverantemente ao Se
nhor, posto que ele tem pro
metido que cada um receberá 
o seu galardão. 1

2. Estabelecer uma diferença en
tre galardão e salvação. Salva
ção se relaciona com a fé, e é 
recebida de graça; galardão se 
refere ao resultado das obras. 
Isto significa que pelas obras 
não se obtém a salvação, mas 
os salvos que produzirem 
obras receberão galardão por 
elas. — ----------.---------- 7

3. Enfatizar que a manifestação
do Senhor como Juiz justo não
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significa que ele somente apli
cará punição e condenação. 
Por ser juiz e por ser justo, ele 
também galardoará os servos 
que forem achados fiéis no dia 
de sua vinda.

e s b o c o d a u c a o

INTRODUÇÃO
I. O DOADOR DO GALAR

DÃO
1. O Alfa e o Ômega
2. O princípio e o fim
3. Eu. -Jesus
4. A raiz e a geração de Da

vi
5. A resplandecente estrela 

da manhã
II. CARACTERÍSTICAS d o  

GALARDÃO
1. O galardão de Deus
2. O galardão de Cristo
3. Galardão segundo a obra

III. QUEM RECEBERÁ O 
GALARDÃO
1. Os trabalhadores ativos
2. Os lavados pelo sangue 

do Cordeiro
3. Os que pertencem à Igre

ja

EXPOSIÇÃO DA LIÇAO

INTRODUÇÃO
Na semana da comemoração 

do nascimento de nosso Senhor 
Jesus Cristo, é muito importante 
que possamos nos reunir para 
lembrar a sua segunda vinda. As 
duas vindas do Salvador a esta 
terra compreendem o programa 
da redenção traçado pelo Pai 
para a raça humana. Ambas se 
completam. Ele veio a primeira 
vez para sofrer e morrer. A se
gunda virá para reinar triunfal
mente.

A segunda vinda de Jesus é 
uma esperança que se renova a 
cada dia no coração da Igreja. 
Essa esperança resulta das pro
messas, dos sinais, das profecias,

das alegorias e das parábolas que 
estão espalhadas por toda a 
Bíblia. —

A promessa da segunda vinda 
inclui as profecias sobre as bodas 
do Cordeiro, o tribunal de Cristo
e, naturalmente, sobre o recebi
mento do galardão.

0  galardão difere da salva
ção. Enquanto esta é alcançada 
pela fé no sacrifício do Calvário, 
aquela será uma recompensa a 
ser entregue a cada servo de 
Deus, com base no seu trabalho 
feito aqui na terra, na promoção 
do Reino de Deus.
V  -— "

Um dos dias mais felizes na 
vida de meu filho Gesiel Jr. foi 
aquele em que ele participou de 
uma competição no colégio 
(Melodyland -  Califórnia -  EUA). 
Sete jovens foram chamados e 
compareceram diante de um jú
ri. Ali pregaram por alguns mi
nutos, e os jurados classificaram 
as suas mensagens. Ao final, Ge
siel Jr. sagrou-se vencedor, e re
cebeu um troféu que o qualificou 
como o melhor pregador da es
cola naquele ano. Também um 
dia o Senhor descerá do céu, 
trazendo consigo galardões 
para dar aos crentes fiéis. Com 
que felicidade havemos de re
cebê-los!

I. O DOADOR DO GALAR
DÃO

Encontramos, em Apocalipse 
22, alguns dos mais belos títulos 
dados a Jesus na Escritura. Que 
linda conexão existe entre tais 
títulos e o galardão do Senhor!

1. O Alfa e o Ómega (Ap
22.13). 0  Senhor usa a primeira e 
a última letra do alfabeto grego 
a fim de identificar-se a si mes
mo como o A e o Z no alfabeto da 
existência e da eternidade.

Ele é o primeiro, o principal 
na obra da criação, nas Escritu
ras Sagradas, nas eternas leis do 
Universo, no maravilhoso pro
cesso da Redenção, nas opera-
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ções de maravilhas ao longo da 
história e nos grandes concertos e 
pactos com a humanidade, com 
Israel e com a igreja.

Ele é o Alfa e o ômega do 
amor. “Ele nos amou primeiro” e 
“amou-nos até o fim” (1 Jo 4.19; 
Jo 13.1).

Ele é o Alfa e o ômega de 
nossa salvação. Ele veio do céu, 
ideiftificou-se conosco, sofreu, 
morreu, ressuscitou, ascendeu à 
glória e ainda intercede pelos pe
cadores (Is 53,12). Ele é o Alfa e o 
ômega porque ninguém há como 
Ele em todo o Universo.

2. O princípio e o fim (Ap
22.13). Temos aqui um testemu
nho da preeminência, da eterni
dade e da provisão que se encon
tram inerentemente da Pessoa 
Augusta do Senhor Jesus.

a. Cristo e preexistente (Jo 
1.1; 8.56; Is 9i5). Ele existe antes 
do começo de todas as coisas, 
porque Ele é o poder que origi
nou todas as coisas. Ele é Deus, e 
como tal é eterno, isto é, não teve 
começo e não terá jamais um 
fim, como os seres comuns.

b. Cristo_é preeminente: no 
Céu, na Igreja, na"História e na 
eternidade, como o atesta abun
dantemente a Bíblia no seu todo 
e mais especificamente na Epís
tola de Paulo aos Colossenses.
/  c. Crj&icuçriouj) mundo em 
que vivemos e toma toctas ãs pro

' vidências para que tudo vá bem.
Ver Jo 1.3; Cl 1.16; Hb 1.1,2. Ele 
criou, sustenta e governa o Uni- 

Werso no seu todo.
d. Cristo é eterno. Ele é antes 

do qué veio primeiro e será de
pois do que surgir por último, 
porque Ele é Deus com o Pai e o 
Espírito Santo (1 Jo 5.7).

e. Cristo é nosso provedor. 
Dele vem a vT3ã, ãluz, o poder, a 
salvação, a graça, a paz, o san
gue remidor, as bem-aventuran- 
ças, o batismo com o Espírito

jSJanta^os ministérios, a comis
são missionária e, por fim, o ga
lardão para ser dado a cada um 
segundo a sua obra.

3. Eu, Jesus (Ap 22.16). O 
amado Salvador, nesta última 
mensagem da revelação bíblica, 
volta a identificar-se com os dias 
passados nesta terra: Eu, Jesus. 
Com esta identidade ele apresen
tou-se a Saulo de Tarso (At 9.5). 
Paulo afirmou que “o mesmo Je
sus descerá do céu” (1 Ts
4.14,16).

E para que de uma vez por to
das se saiba que Jesus tem a so
berania do Universo, Ele men
ciona: “Eu, Jesus, enviei o meu 
anjo” . Aleluia! “Jesus Cristo é o 
mesmo ontem, e hoje, e eterna
mente” (Hb 13.8).

4. A raiz e a geração de 
Davi (Ap 22.16). Este título de 
Cristo consolida plenamente sua 
identificação com a natureza hu
mana. A certeza do triunfo final 
da Igreja reside no fato de estar
mos ligados a esse que aqui na 
terra se apresentou como Filho 
de Davi e “semelhante aos ir
mãos” (Mt 1.1; Hb 2.17).

Além disso, este título esta
belece a conexão histórico- 
profética que há entre Jesus e a 
nação judaica, e, finalmente, 
aponta para o seu futuro ofício 
real.

Como raiz e geração de Davi, 
Ele sentar-se-á no trono e reinará 
durante mil anos, quando haverá 
paz sobre a terra. Ele é o grande 
Rei, o Desejado das nações (Is 
2.4; 52.13-15; Dn 2.44; 7.13,14; 
Mq 5.1-4).

O Rei Jesus será o galardoa- 
dor da Igreja no dia que se apro
xima.

5. A resplandecente estrela 
da manhã (Ap 22.16). Esta é a 
última identificação solene e 
pessoal do Senhor à Igreja, sob a 
notável expressão EU SOU, que 

\é o título adotado por Deus, e 
que só a Ele é cabível (Êx 3.14).

A metáfora nos faz lembrar o 
contexto de trevas que sempre 
existiram fora do Senhor Jesus. 
Ele, todavia, resplandece eterna
mente (1 Jo 1.5).

Este título fala do brilho ex
terno, interno e eterno de Cristo.
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vação que provém da fé, o galar
dão se relaciona diretamente 
com as obras. A primeira impor
tante idéia que extraímos da ex
pressão de Cristo -  “para dar a 
cada um segundo a sua obra” - 
diz respeito a valorização bíblica 
e cristã ao trabalho.

O falecido estadista judeu 
David Ben-Gurion afirmou certa 
vez que “o trabalho nunca deve 
ser considerado uma maldição 
ou uma necessidade. O trabalho 
é uma forma de viver”.—:----

Jesus disse: “Meu pai traba- \ 
lha até agora, e eu trabalho tam- / 
bém” (Jo 5.17). ""

Outro pensamento -digno de 
consideração é o que nos leva a 
entender que o trabalho inces
sante de Cristo é uma prerrogati
va natural e judicial que o cre
dencia e habilita a oferecer-nos 
de igual modo o galardão por 
nossas obras, pois “o trabalho de 
sua alma ele verá e ficará satis
feito” (Is 53.11).

O galardão oferecido pelo Se
nhor Jesus é a mais maravilhosa 
garantia de que “o vosso traba
lho não é vão no Senhor” (1 Co 
15.58). Paulo aconselhou a fazer
mos um trabalho de valor eterno, 
ou seja, aquele que nos garantirá 
uma recompensa no céu. Leia 1 
CO 3.10-15 e note a observa
ção: “Veja cada um como edifi
ca” (v.10) e “se a obra de alguém 
se queimar, sofrerá detrimento” 
(v.15).

A importância do galardão 
que receberemos pode ser aferida 
de diferentes maneiras. Uma de
las é através da expressão de Je
sus: “está comigo”. Ele não dele
gou poderes a qualquer de seus 
anjos, arcanjos ou querubins. Ele 
próprio mantém consigo o galar
dão e no-lo dará na hora precisa. 
Aleluia! Essa hora precisa será 
por ocasião do tribunal de Cristo, 
após o arrebatamento da Eleita e 
as bodas do Cordeiro.

No reino de Deus existe lu
gar para a fé e. tam bém para as

oj^cas. Uma não exclui a outra. 
A Bíblia contém a Epístola aos 
Romanos (“o justo viverá da fé" 
-1.17) e a Epístola de Tiago (“a 
fé sem as obras é morta” - 
2.20). Toda fé verdadeira pro
duz obras.

As boas obras não salvam, 
mas todo salvo produzirá boas 
obras, que combinem com a 
sua nova natureza de filho de 
Deus. Entretanto, tais obras, 
sem a fé que dá lugar ao novo 
nascimento, são nulas, pois os 
ímpios também podem produ
zi-las. As boas obras não fazem 
um salvo, mas um salvo faz boas 
obras.

Convém observar que Tiago 
e Paulo não se contradisseram. 
Paulo disse que as obras sem a 
fé não valem nada. E Tiago dis
se que a fé que não produz 
obras não vale nada. Então, 
ambos se completaram e se 
reafirmaram.

III. QUEM RECEBERÁ O 
GALARDÃO

1. Os trabalhadores ativos.
Cada servo de Deus deve ser um 
trabalhador ativo na seara do Se
nhor, sabendo que o trabalho de 
nossas mãos será por Ele mesmo 
confirmado (SI 90.17) se traba
lharmos fielmente (2 Cr 34.12; 1 
Co 4.2) nos negócios de nosso Pai 
que está nos céus (Lc 2.49).

Considerando que a lei espiri
tual é inflexível, segundo a qual 
cada trabalhador é digno de seu 
salário (Lc 10.7), também rece
beremos o nosso, pois ele conhece 
as nossas obras (Àp 2.19) e as re
compensará devidamente. Avan
te, pois, em nosso trabalho para 
Deus!

2. Os lavados pelo sangue 
do Cordeiro. O Senhor afirma 
que, por causa de nossas trans
gressões, todos nós nos tornamos 
imundos e somente poderemos
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trabalhar em sua seara e conse
qüentemente receber galardão 
no futuro, se formos devidamen
te lavados de nossa iniqüidade 
(SI 51.2), mediante a lavagem da 
regeneração e da renovação (Tt
3.5), no nome do Senhor Jesus e 
pelo Espírito do nosso Deus (1 Co
6.11), com água limpa e pura 
(Hb 10.22), até que sejamos tor
nados mais brancos que a neve 
(SI 51.7).

3. Os que pertencem à Igre
ja. Jesus veio edificar a Igreja 
(Mt 16.18), que é coluna e firme
za da verdade (1 Tm 3.15), o ver
dadeiro templo de Deus na terra 
(1 Co 3.16), no centro do qual es
tá o Senhor (Hc 2.20).

No sentido em que estamos 
abordando o assunto, a expres
são “pertencer à Igreja” não se 
refere a ser membro de uma igre
ja local; não é estar arrolado no 
livro de membros de uma igreja; 
não é ter um cartão de membro 
ou mesmo de oficial. Não é no 
sentido de igreja local, .mas de 
Igreja espiritual, universal. Isto, 
porque é possível alguém fingir 
que é crente e ser batizado, arro
lado como membro e obter car
tão de membro, enganando os 
homens. Mas a Deus ninguém 
engana, pois só recebem a salva
ção os verdadeiramente nascidos 
de novo, e só estes serão 
membros do corpo de Cristo.

Pertencer à Igreja significa 
fazer parte do corpo de Cristo (Ef 
1.22,23; Cl 1.18; Ef 5.22-24). 
Nessa condição trabalhamos 
para Ele, como pedras vivas, tra
balhamos com Ele, na condição 
de seus colaboradores (1 Co 3.9),
e, quando Ele voltar, recompen
sará a cada um de nós, segundo o 
trabalho desenvolvido na sua 
seara.

Dizem que certo indivíduo 
queria ser candidato a verea
dor. Perguntou a alguém sobre 
o que devia fazer, não sabendo 
que falava com um vigarista. 
Este lhe pediu dinheiro, prome

tendo inscrever o seu nome 
como candidato. O ingênuo ci
dadão só foi descobrir que fora 
ludibriado, depois das eleições, 
porque o seu nome não consta
va como candidato, pois não 
fora inscrito. Muita gente anda 
enganada, pensando ter sua 
inscrição garantida, mas só 
descobrirá o engano quando 
for tarde demais, exceto se fizer 
a sua decisão e se consertar 
diante de Deus.

Amados, permaneçamos fir
mes, ativos, ocupados na obra do 
Senhor. Tratemos de evangelizar 
o mundo enquanto é possível. 
Cuidemos dos negócios do Rei 
com toda diligência. Um dia che
garemos a sua presença e vere
mos que realmente valeu a pena 
termos estado ocupados “na sea
ra e na vinha do Senhor” . 
Amém.

O Senhor virá buscar a sua 
Igreja e ela será bem recom
pensada. Atualmente, o mundo 
é galardoado e a Igreja humi
lhada. Chegará o dia em que o 
mundo será humilhado e a Igre
ja galardoada! Assim, “não nos 
cansemos de fazer bem, por
que a seu tempo ceifaremos, se 
não houvermos desfalecido” (Gl
6.9). “Sede firmes e constantes, 
sempre abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que o vosso 
trabalho não é vão no Senhor” 
(1 Co 15.58).

ENSMAIVENTOS PRÁTICOS

1. Todos os troféus deste mundo 
são transitórios e perecíveis. 
Mas o galardão que o Senhor 
tem nas mãos para dar aos 
seus fiéis servos, em recom
pensa pelo seu trabalho de 
amor, é eterno e nunca mur
chará.

2. Não devemos trabalhar para 
Jesus somente porque recebe
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remos galardão. Mas verda
deiramente receberemos ga
lardão por todo trabalho que 
fizermos em benefício da sua 
causa na terra.

3. Ao contrário dos júris e tribu
nais humanos, diante dos 
quais poucos são laureados e 
muitos são desclassificados, 
na vinda do Senhor e em seu 
tribunal cada um dos seus ser- 

( vos receberá o seu galardão.v
4 Na terra, muitas cabeças têm 

perdido a sua coroa. Mas a co- '  
\  roa que o Senhor dará como 

galardão aos seus fiéis, jamais 
será perdida.

5. Jesus Cristo é o provedor do 
nosso galardão. Sendo o Se
nhor de toda a glória, de todo o 
poder, ninguém poderá jamais 
impedir que os crentes fiéis re
cebam, no dia aprazado, a sua 
recompensa por todo o traba
lho realizado na obra de Deus. 
pois a salvação é obtida de 
graça, por meio da fé.

6. 0  galardão será. portanto, pe
los serviços prestados à obra 
de Deus. Ê serviço feito pelo 
homem, para Deus. Se. po
rém. o trabalho, por melhor 
que seja. for feito para o ho
mem. não haverá galardão, 
porque não permanecerá (1 Co
3.14).

7. Para ser candidato ao galar
dão do Senhor, é preciso: a) 
Ser lavado no sangue do Se
nhor Jesus; b) ser trabalhador

ativo na sua seara: c) fazer 
parte do corpo de Cristo. per
manecendo nele até aquele dia 
em que ele dará o prêmio aos 
fiéis.

QUESTIONÁRIO

1. Em que ocasião Jesus galar
doará os seus fiéis?

2. Em que o galardão difere da 
salvação?

3. Para quem é o galardão?
4. Por que o nosso trabalho na 

causa do Senhor não é vão?
5. Quais as exigências básicas 

para que alguém receba ga
lardão?

6. Que significa a palavra galar
dão?

7. Mencione dois versículos, de 
memória, que falem da im
portância e da necessidade de
o crente trabalhar para o Se
nhor.

8. Qual o significado das pala
vras de Deus a Abraão, di
zendo ser Ele escudo e galar
dão?

9. Quem nos garante a entrega 
do nosso galardão?

10. Qual a importância dos no
mes de Jesus em Ap 22?

11. Qual a diferença entre raiz e 
geração?

12. O galardão terá como base a 
obra de Deus, ou do homem? 
Explique.
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Lição 13 25 de dezembro de 1983

E LEVOU-O A JESUS

Verdade prática: As pessoas 
devem ser conduzidas a Cris
to, uma a uma, para que o 
conheçam e recebam dele a 
salvação.
Texto áureo: ‘‘Pois, na cida
de de Davi, vos nasceu hoje o

Salvador que é Cristo, o Se
nhor.” Lc 2.11.
Data da liçâo: 26 d.C. 
Lugar: Éfeso
Texto bíblico para o estudo 
da liç&o: Jo 1.35-51.

LHTUR A BfeUCA EM CLASSE

Jo 1.35-45
Jo 1.35 - No dia seguinte 

Jo&o estava outra vez ali, e 
dois dos seus discípulos;

36 - E, vendo passar a Je
sus, disse: Eis aqui o Cordeiro 
de Deus.

37 - E os dois discípulos ou
viram-no dizer isto, e seguiram 
a Jesus.

38 - E Jesus, voltando-se e 
vendo que eles o seguiam, dis
se-lhes: Que buscais? E eles 
disseram: Rabi (que, traduzido 
quer dizer, Mestre), onde mo
ras?

39 - Ele lhes disse: Vinde, e 
vede. Foram, e viram onde mo
rava, e ficaram com ele aquele 
dia; e era já quase a hora déci
ma.

40 - Era André, irmâo de Si- 
m&o Pedro, um dos dois que 
ouviram aquilo de Jo&o, e o ha
viam seguido.

41 - Este achou primeiro a 
seu irm&o Sim&o, e disse-lhe: 
Achamos o Messias (que, tra
duzido, é o Cristo).

r  42 - E levou-o a Jesus. E, 
olhando Jesus para ele, disse: 

V. ■

Tu és Sim&o, filho de Jonas; tu 
serás chamado Cefas (que quer 
dizer Pedro), v------------------

43 - No dia seguinte quis Je
sus ir à G&liléia, e achou a Fili
pe, e disse-lhe: Segue-me.

44 - E Filipe era de Betsai
da, cidade de André e de Pedro.

45 - Filipe achou a Nata- 
nael, e disse-lhe: Havemos 
achado aquele de quem Moisés 
escreveu na lei, e os profetas: 
Jesus de Nazaré, filho de José.

VOCABULÁRIO
Dois dos seus discípulos (Jo

1.35). Um deles era André, ir
mão de Pedro, e foi quem levou 
Pedro a Jesus. O outro, segun
do os melhores autores, foi 
João. De fato, João costumava 
om itir seu nome (Ver Jo 
21.7,20,24).

Rabi (Jo 1.38). Significa “mes
tre” ou “professor” . Mas do 
modo como foi empregado pe
los dois discípulos, implica 
num reconhecimento de que 
Jesus é Mestre. O termo, usado 
na intimidade, significa “meu 
mestre”.

Onde moras (Jo 1.38). A per
gunta feita pelos dois discípu
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los de João foi um toque de 
aproximação, já que não ti
nham tido contatos anteriores 
com o Senhor. Sabendo onde o 
Senhor residia ficava fácil pro
curá-lo para contatos posterio
res. Jesus facilitou tudo convi
dando-os a visitá-lo naquele 
momento.

Hora  décima (Jo 1.39). Corres
ponde a quatro horas da tarde, 
segundo a contagerrrdcrtémpo, 
sendo as 12 horas do dia conta
das em separado das horas da 
noite, que era dividida em vigí-

- lias.
Achou primeiro (Jo 1.41). Pare

ce indicar que o outro, João, 
também levou seu irmão a Je- ' 
sus, mas André levou seu irmão 
a Jesus primeiro. O irmão de i 
André era Pedro, e o de João r 
era Tiago, formando duas 3u- J 
pias dê~irmãos que compuse- l 
ram o apostolado de Jesus. Mas / 
pode indicar apenas que Andié \_ 
foi o primeiro a ganhar uma 
alma para Jesus.

Ir  à Galiléia (Jo 1.43). João pre
gava no deserto da Judéia e ba
tizava no rio Jordão, em Enom, 
perto de Salim (Jo 3.30). Des
sas imediações, Jesus foi para a 
Galiléia e estabeleceu como 
sede . do seu ministério, inicial
mente, a cidade de Cafarnaum, 
grande centro comercial á mar
gem noroeste do mar da Gali
léia.

Betsaida (Jo 1.44). Cidade á bei
ra do mar da Galiléia, do la
do nordeste. Seu nome signi
fica ‘casa de pesca’. O mar da 
Galiléia era muito rico de peixe 
e o mercado pesqueiro à sua 
margem era muito intenso nos 
dias de Jesus.

RECURSOS EDUCACIONAIS

1. Faça um quadro contendo dois 
itens: a) Nomes de pessoas da 
Bíblia que levaram outras a 
Jesus, como por exemplo: An
dré (Jo 1.41,42); F£ügejv.45);
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a mulher de Samaria (Jo 
4.29,30); os quatro homens 
que levaram um"paralíticS" a 
Jesus, numa cama (Mc~2T3; Lc
5.18-26); as pessoas que tra
ziam meninos pãra que~Jesus 
os abençoasse (Mt 19.13,14). 
b) Nomes de pessoas conheci
das pessoalmente ou por meio 
de literatura, que tenham con
duzido outras a Cristo. Se for 
pessoa conhecida pessoalmen
te, que tenha de fato levado al
guém a Cristo; se for conheci
da por meio de literatura, que 
seja citada como tendo feito 
tal trabalho. Não basta citar 
nome de pessoa conhecida só 
por citar. Em seguida, após 
completar o quadro, mostre a 
importância de ser ganhador 

, (ou ganhadora) de almas.
12. Agora, faça outro quadro, con- 
\ tendo nomes de pessoas que
I ajudaram a alguém no início 

de sua carreira cristã, como 
por exemplo: Ananias, que foi 
chamado para orar por Saulo, 
que estava cego, após a visão 
do caminho de Damasco (At 
9.10-18); Barnabé, que ajudou 
o recém-convertido Paulo, 
aproximando-o dos apóstolos 
em Jerusalém (At 9.27,28); Á- 
quila e Priscila, quando en
contraram Apoio em Éfeso, 
ensinaram-lhe acerca da dou
trina. Apoio era um eloqüente 
pregador, quando o encontra
ram, mas só conhecia o batis
mo de João (At 18.24-26). Am
plie esta lista o quanto possí
vel. Depois, anime os alunos a 
imitarem estes grandes exem
plos.

3. Promova agora um desafio 
para que os alunos dêem idéias 
de como pôr em prática o 
princípio de conduzir pessoas 
a Jesus: os não crentes para 
que o aceitem como Salvador; 
os novos crentes, para que 
cresçam na fé e no conheci
mento de Jesus; os fracos, 
para que se fortaleçam pela 
comunhão com o Senhor. Pro
cure levar cada um a dizer o



que ele pode fazer. Depois, 
apele para que se comprome
tam a fazê-lo.

OBJETIVOS DA LtÇAO

1. Ensinar a respeito da operação 
de Deus com o propósito de 
salvar o pecador, restabelecen
do a comunhão interrompida 
com a entrada do pecado no 
mundo através de Adão e Eva.

2. Mostrar que essa obra precisa 
ser conhecida de todos sobre a 
terra, e que, para isto se tornar 
realidade, cada crente precisa 
levar outras pessoas a Jesus, 
com o fim de conhecê-lo, crer 
nele e obter a salvação pela fé 
no seu sacrifício na cruz.

3. Analisar a razão da vinda de 
Jesus a este mundo, a maior 
prova do amor de Deus aos ho
mens. Não existe no mundo 
conhecido algo semelhante. 
Tudo que se conhece, em ter
mos de provas de amor, não se 
aproxima da prova do amor de 
Deus na dádiva de seu Filho 
para morrer na cruz.

4. Estimular os crentes a divul
garem a obra de Cristo, a qual 
eles já experimentaram, cujos 
efeitos são suficientes para 
transformar as vidas dos ho
mens, mudando-lhes o rumo.

5. Estudar as campanhas do ini
migo para impedir a evangeli
zação, as quais foram insufi
cientes para deter o avanço da 
obra no tempo e no espaço. 
No tempo, porque chegou até 
nós, depois de quase dois mil 
anos, e continuará; no espaço, 
porque nem a cortina de ferro 
da Rússia comunista tem im
pedido a penetração do evan
gelho.

ESBOÇO DA UCAO

INTRODUÇÃO 
I. A VINDA DO FILHO DE 

DEUS
1. Ele veio para o que era 

seu

2. Primeiro o judeu, e tam 
bém o grego

3. Todas as nações no plano 
de Deus

II. A OBRA DE JESUS NOS 
CORAÇÕES
1. A obra de Jesus consuma

da na cruz do Calvário
2. A obra de Jesus experi

mentada pelo pecador
3. A obra de Jesus divulga

da pelos salvos
4. A pregação do evangelho 

desimpedida
III. BÊNÇÃOS DA NOVA 

VIDA EM CRISTO
1. Uma nova natureza
2. Uma comunhão restabe

lecida
3. Um paraíso recuperado

EXPOSIÇÃO DA LIÇAO
INTRODUÇÃO

Desde os tempos em que foi 
expulso do paraíso por ter dado 
lugar ao pecado, o homem tem se 
afastado cada vez mais da pre
sença de Deus.

A vinda do Filho de Deus a 
este mundo constitui a iniciativa 
de Deus com o propósito de res
tabelecer a comunhão perdida, 
concedendo ao ser humano as 
qualificações para a volta ao pri
meiro estado de comunhão e de 
bênçãos espirituais.

Sabemos que da parte de 
Deus existe uma “boa vontade 
para com os homens” (Lc 2.14). 
Por parte daqueles que forem al- 
cançidos deve existir um grande 
desejo de fazer conhecida essa 
boa vontade divina.

A obra de Cristo não teria sig
nificado se não fosse conhecida 
por todos em todo o mundo. E só 
poderá ser conhecida em todo o 
mundo se for anunciada a cada 
um.

Nesta lição, analisaremos: A 
vinda de Jesus como providência 
para o reatamento da comunhão 
entre Deus e os homens; as con
dições para que a obra realizada 
por Jesus seja implantada nos



corações dos homens; as bênçãos 
abundantes destinadas aos que 
aceitam a sua obra redentora.

Neste dia em que se comemo
ra o nascimento de Jesus, seria 
pouco se falássemos apenas que 
ele nasceu, se não o anunciásse
mos também como o Salvador do 
mundo.

Deus chamou Abraão e o se
parou para levar avante um pla
no especial. A vontade do Cria
dor era recuperar a criatura 
perdida, e não havia outro meio 
a não ser por meio da vinda de 
Jesus ao mundo. Mas, para is
to, era necessário preparar um 
povo, além de outras medidas, 
e, depois de tudo preparado, 
chegaria “a plenitude dos tem
pos” (Gl 4.4). O povo israelita, 
entretanto, não entendeu que o 
plano de Deus era destinado a 
todas as famílias da terra, em
bora fosse esta a palavra dada 
a Abraão desde o início (Gn 
12.3). Tanto era verdade isto, 
que Paulo foi acusado em Jeru
salém, e os judeus pediram a 
sua morte, exatamente quando 
ele contou que Deus o escolhe
ra para levar o evangelho aos 
gentios de longe (At 22.21,22).

I. A VINDA DO FILHO DE 
DEUS

O próprio Senhor Jesus nos 
deu a razão de sua vinda ao 
mundo: “Porque Deus amou o 
mundo de tal maneira...” (Jo
3.16). Não podia haver motivo 
mais nobre!

1. Ele veio para o que era 
seu (3o 111). 0  povo de Israel vi
nha sendo preparado há quase 
dois mil anos, desde Abraão, 
para que, por meio dele, viesse 
ao mundo o Filho de Deus. Israel 
era seu, porque era povo escolhi
do e separado de entre as demais 
nações. E era povo seu, também, 
porque da sua descendência ele 
se fez carne. A sua genealogia es
tá  bem definida em Mt 1.1-16 e 
Lc 3.23-38, demonstrando a sua 
linhagem israelita.

Sabemos que os judeus, como 
nação, rejeitaram o Filho de 
Deus: “Os seus não o recebe
ram.” Mas não foram poucos os 
que creram nele, como podemos 
ver claramente em textos como 
Atos 2.41; 4.4; 6.1 etc.

2. Primeiro o judeu, e tam
bém o grego (Km l.ib j. A todo o 
estrangeiro chamavam-no de 
grego, devido à importância da 
cultura grega na época. Jesus 
veio para os judeus, foi por eles 
rejeitado, e sua obra de salvação 
se estendeu a todo aquele que 
nele crer (3o 1.127! No início, o 
Evangelho ioi pregado só aos ju
deus. Quando Pedro anunciou o 
Evangelho ao centurião Comé-
lio, fê-lo somente depois de uma 
visão em que Deus lhe dava or
dem expressa para fazê-lo (At 
10.9-21) e ele, depois, teve de dar 
explicações aos outros líderes da 
Igreja, porque isso não lhes pare
cia normal (At 11.1-18).

0  apóstolo Paulo é que foi de
signado especialmente para le
var o Evangelho aos gentios (At
9.15).

No século IV a.C., floresceu 
o poder da Macedônia sob o 
governo da Alexandre o Gran
de, que foi o maior guerreiro da 
época. Seu pai, Filipe, o enviou 
à Grécia para ser educado aos 
pés de Aristóteles. Depois de 
assumir o poder em lugar do 
pai, que fora também grande 
conquistador, tomou primeiro a 
Grécia, prometendo vingança 
aos persas, que vinham exer
cendo domínio sobre os gre
gos. Marchou contra o Egito, 
onde construiu Alexandria, der
rotou Tiro, Sidom, Babilônia, 
Susa, Persépolis. Intentando 
conquistar a índia, foi impedido 
pelo cansaço dos soldados, 
pelo que voltou para Babilônia, 
onde morreu de febre aos 33 
anos da idade, após um prolon
gado banquete onde predomi
nou muito vinho.
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0  Importante para o nosso 
estudo é que Alexandre, tendo 
educação grega, quis espalhar 
a cultura dos gregos e dissemi
nar o conhecimento da Ifngua 
grega entre os povos conquis
tados. Para isto, levava junto ao 
seu exército um grupo de sá
bios, para deixá-los espalhados 
pelos lugares que ia conquis
tando. Esses sábios ensinariam 
aos nativos. Como os gregos 
eram chamados helenos, por 
causa de um antigo herói com 
este nome, seu antepassado, a 
cultura grega ensinada ficou 
conhecida como helenização 
dos povos.

A influência da cultura gre
ga, ou helenismo, foi tal que o 
Novo Testamento foi escrito, 
quase todo, originalmente no 
grego popular, chamado Koi- 
né. E os romanos venceram os 
povos helénicos, mas foram do
minados pela cultura helénica. 
Por isto se diz que os gregos fo
ram vencidos pelos romanos, 
pelas armas, mas os venceram 
pela cultura. Os escravos gre
gos se tornaram professores 
dos romanos. O que se chamou 
helenismo, propriamente, foi o 
desenvolvimento das idéias 
gregas fora da Grécia. Por isto, 
os judeus chamavam a todo o 
estrangeiro de grego, assim 
como para o romano quem não 
era romano era bárbaro.

3. Todas as nações no plano 
de Deus. O plano de conquistar 
as nações para Cristo, ou de 
anunciar o Evangelho a todas as 
nações, não surgiu quando os ju
deus rejeitaram o Filho de Deus. 
Encontram os esse propósito 
implícite_em Gn 3.15, e declara
do em l-2.3?“Em ti serão bendi
tas tod&fás famílias da terra.” 
Naturalmente, em se tratando 
do fato de ser o Messias descen
dente de Abraão segundo a car
ne. Ler também Ap 5.9; 7.9; 14.6. 
“E no seu nome os gentios espe
rarão” (Mt 12.21).

II. A OBRA DE JESUS NOS 
CORAÇÕES

1. A obra de Jesus consu
mada na cruz do Calvário. É
uma obra sobrenatural, mas não 
seria frutífera se ficasse apenas 
como um fato para a história re
gistrar. Na cruz, aconteceu um 
fenômeno único: Deus tomou o 
lugar do homem; o justo tomou o 
lugar do culpado (1 Pe 3.19).

Foi para isto que Jesus veio a 
este mundo. Aos discípulos, no 
caminho de Emaús, já ressusci
tado, Jesus declarou, “começan
do por Moisés, e por todos os pro
fetas”, que “convinha que o Cris
to padecesse estas coisas” (Lc
24.26,27).

“Á este dão testemunho to
dos os profetas...” (Àt 10.43)". O 
sacrifício de Cristo' foi previsto 
desde os tempos antigos, pelos 
profetas, e sua obra descrita mi
nuciosamente: SI 22.1,16,18; Is 
7.14; 53.1-12; Mq 5.2.

O lugar onde Jesus foi cruci
ficado é chamado Calvário em 
Lc 23.33 e Jo 19.17, na Versão 
Atualizada. Mas na Versão Re
vista e Corrigida, o termo que 
aparece é caveira, que vem do 
grego kranlon, tradução do 
aramaico gulgatha, que em Mt 
27.33 e paralelos, dá o nome 
Gólgota. Esse monte tem, de fa
to, o aspecto de um crânio hu
mano, visto de um determinado 
ângulo.

2. A obra de Jesus experi
mentada pelo pecador. A expe
riência cristã é individual. Cada 
pessoa tem a sua própria expe
riência, que difere das demais as
sim como cada pessoa é diferente 
das outras. Além disto, a expe
riência de salvação não pode ser 
explicada e nem entendida, 
como disse Jesus a Nicodemos: 
“O vento assopra onde quer, e 
ouves a sua voz, mas não sabes 
donde vem, nem para onde vai; 
assim é todo aquele que é nasci
do do Espírito” (Jo 3.8).

Há, porém, uma característi
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ca importante da experiência 
cristã: O salvo sabe que passou 
por uma transformação; e os ou
tros sabem que a vida do crente 
passou por uma mudança, por
que os seus efeitos são observá
veis (At 4.13).

3. A obra de Jesus divulga
da pelos salvos. Uma caracterís
tica importante da experiência 
cristã é que o cristão tem imedia
tamente o desejo de conduzir ou
tros a Cristo. Tal fato pode ser 
notado na vida dos discípulos de 
Jesus nos primeiros dias da Igre
ja e através dos tempos até os 
dias atuais.

* a. Os discípulos anunciaram 
ds multidões. Pedro falou a uma 
multidão no dia de Pentecoste 
(At 2.14-21); no templo (At 3.12
26). Filipe pregou às multidões 
em Samaria (At 8.5,6). Paulo 
pregou para multidões em diver
sas ocasiões, embora sempre co
meçasse o seu trabalho através 
das sinagogas (At 14.11). Os di
versos exemplos de pregações do 
Evangelho a grandes multidões 
nos ensinam que este deve ser 
um método de divulgação da 
obra de Cristo.

b. Os discípulos anunciavam 
o Evangelho individualmente. 
Há pessoas que não querem pre
gar o Evangelho individualmen
te, mas apenas em massa, ou se
ja, preferem pregar às multidões, 
na esperança de obter maiores 
resultados, ganhando maior nú
mero de almas em mais curto 
prazo. Mas os discípulos prega
vam o Evangelho a indivíduos: 
André evangelizou a Simão (Jo
1.41); Filipe, o apóstolo^ evange
lizou a Natanael (vv735745); Fili
pe, o evangelista, sofTa"direção 
do Espírito Santo, pregou para o 
mordomo-mor da rainha Canda
ce, da Etiópia (At 8.26-35). Até o 
próprio Senhor Jesus anunciou o 
reino de Deus à mulher samari- 
tana (Jo 4.6-30).

Para Deus, o valor de uma 
alma é tão grande que Ele aciona

um sistema inteiro, do seu Rei
no, para alcançá-la (Lc 15.4-32;
19.1-10).

''U m a única pessoa chèga a 
ser a tal ponto importante que 
numa guerra, por exemplo, 
basta um soldado passar para o 
lado do inimigo para que toda a 
guerra seja perdida. Há um 
exemplo deste tipo na Grécia an
tiga e outro no Brasil, quando fo
ram expulsos os holandeses. 
Mas podemos citar o conhecido 
caso de Acâ. Um homem só foi 
a causa da derrota de Israel. 
Portanto, quando ganhamos 
uma única alma para Jesus, po
demos, sem saber, estar derro
tando todo o exército do inimi
go. Vale a pena pregar, ainda 
que seja a um só pecador!

c. Os discípulos pregavam de 
casa em casa. Temos dois exem
plos claros a respeito da pregação 
de casa em casa: At 5.42^e 20.20 
(Versão atualizada).~E~evidente 
que esse tipo de trabalho era fei
to sistematicamente pelos discí
pulos, especialmente após a dis
persão, conforme Atos 8.3} E que 
Deus se preocupa grandemente 
na salvação das famílias, confor
me vemos em At 16.31.

4. A pregação do evangelho 
desimpedida. Grandes foram as 
campanhas promovidas pelo ad
versário com o objetivo de obstar
o progresso da evangelização, por 
meio de perseguições (At 8.1;
14.2). As maiores perseguições 
não estão registradas nas Escri
turas, pois foram desencadeadas 
depois de encerrado o seu texto. 
Mas nada pôde deter a marcha 
da evangelização, pelo que o 
evangelho chegou até nós. O li
vro de Atos termina fazendo refe
rência a Paulo numa prisão, mas 
pregando o Evangelho “sem im
pedimento algum” (At 28.31).

III. BÊNÇÃOS DA NOVA 
VIDA EM CRISTO

1. Uma nova natureza. A
primeira bênção que o cristão re
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cebe é a transformação de sua 
natureza pervertida pelo pecado 
em uma nova natureza, que de
testa o pecado e anseia pela ple
nitude de Cristo (1 Jo 3.9). “As
sim que, se alguém está em Cris
to, nova criatura é; as coisas ve
lhas já passajato^eis que tudo se 
fez novo” (ÍCo_y.7).

2. Uma comunhão restabe
lecida. Aquela comunhão perdi
da pelo homem no Éden é resta
belecida pela regeneração opera
da pelo Espírito Santo naqueles 
que têm um encontro com Jesus.

Os sacrifícios de animais nos 
dias do Antigo Testamento eram 
feitos pelos sacerdotes. Quando 
Deus queria comunicar-se com 
os homens, fazia-o por meio de 
profetas. Isto, porque a comu
nhão direta entre Deus e os ho
mens estava interrompida. Mas 
Jesus desfez os nossos pecados 
na cruz, fazendo-se Sacerdote e 
Profeta para sempre. Logo, por 
meio de Jesus, a nossa comunhão 
com Deus é restabelecida (Hb 
5.5,6; Jo 4.43,44).

3. Um paraíso recuperado. 
Até o paraíso perdido, o jardim 
do Éden (Gn 3.23,24), foi recupe
rado por Jesus e está à disposição 
dos crentes, segundo Ap 2.7; 
22.1,2. Mas o que Jesus oferece é 
um Paraíso superior, porque ali 
não entrará pecado, nem haverá 
maldição (Ap 22.3,15).
' Esta é a mensagem de Jesus 

ao mundo. Jesus veio trazer mui
to mais do que um motivo de fes
ta, com fartura de comida e bebi
da, com danças e outras coisas 
pagãs. Jesus veio recuperar o ho
mem que se havia perdido. E é 
com este propósito que a Igreja 
deve trabalhar para levar as pes
soas a Jesus. Amém.

ENSINAMENTOS PRÁTICOS
1. A vinda de Jesus ao mundo foi 

uma providência divina ba
seada no seu grande amor, e 
sua obra na cruz deve ser co
nhecida de todos. Para isto, é

preciso contar esta notícia a 
cada um em toda a terra.

2. A providência da salvação do 
pecador visa reatar a comu
nhão entre o homem e Deus, 
interrompida pela entrada do 
pecado no mundo.

3. Para se reatar a comunhão 
com Deus, existem condições; 
para que a obra de Jesus seja 
implantada nos corações dos 
homens, purificando-os do pe
cado, regenerando-os pela ope
ração do Espírito Santo. Mas 
as condições não são difíceis, 
bastando que o pecador creia 
em Jesus.

4. Jesus veio para os judeus, e foi 
rejeitado. Mas desde a funda
ção do mundo o plano de Deus 
é salvar os pecadores de todas 
as nações da terra. O evange
lho é para todo aquele que

QUESTIONÁRIO

1. Qual a causa da vinda de Je
sus ao mundo?

2. A quem Jesus veio salvar?
3. Em que tempo os gentios en

traram no plano de Deus 
para a salvação?

4. Como deve ser divulgada a o
bra de Jesus?

- 5. Quem deve anunciar o evan
, gelho?

6. De quem foi a iniciativa da 
providência da salvação para 
os pecadores?

7. Quais as condições para a im
plantação'da obra de Jesus 
nos corações?

3. A quem os judeus chamavam 
de gregos?

9. Quando Deus planejou dar 
oportunidade de salvação a 
todos os homens?

10. De que modo os discípulos 
pregaram o evangelho?

11. Quem pregou o evangelho 
sem impedimento, mesmo 
estando numa prisão?

12. Quais as bênçãos da nova 
vida em Cristo?
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Os Professores da 
Escola Bíblica Dominical

•  Devem dar o exemplo, em tudo, especialmente na manutenção da or
dem durante os cultos e nos trabalhos da Escola.

•  Devem orientar os alunos para que façam o mesmo, tanto em termos 
de comportamento quanto de vida espiritual, bem como em ajudar na 
orientação dos seus colegas menos avisados.

•  Nunca dizer aos alunos que é o pastor que está pedindo isto ou aquilo. 
Isso seria o mesmo que você afirmar que não está pessoalmente inte
ressado no assunto. Não! Você deve fazer seu esse assunto, cooperando 
assim para sanar essas irregularidades, ou pelo menos mantê-las abai
xo do índice insuportável.

•  Cada professor pode ajudar admiravelmente o pastor nesse sentido, le
vando cada aluno a orar, jejuar e cooperar em tudo o que puder, para 
uma vitória completa e duradoura nesse assunto. O pastor ou dirigen
te do culto jamais poderá fazer tudo sozinho.



V

Um Bom Professor de 
Escola Bíblica Dominical Deve...

1 - Orar diariamente pelos alunos de sua classe, e pelos colegas que
precisem de suas orações.

2 - Freqüentar habitualmente os cultos, e insistir com os seus cole
gas para que o façam também.

3 - Ler sua Bíblia diariamente e promover entre seus colegas este
exercício espiritual.

4 - Examinar o livro de freqüência todos os domingos, ou ter um li
vro seu, em particular, a fim de tomar conhecimento das ausên
cias.

5 - Designar pessoas para ajudarem na visitação aos alunos ausen
tes. de preferências quem residir mais próximo deles.

6 - Pedir o apoio da Escola e da igreja em orações pelos alunos que
delas necessitem.

7 - Cumprimentar os alunos todos os domingos, principalmente os
menos assíduos e os que tiverem faltado no domingo anterior.

8 - Dirigir uma palavra amiga a cada um dos visitantes e tomar-lhes
os endereços, para visitá-los posteriormente.

9 - Promover um ambiente agradável entre os alunos, usando todos f
os meios que puder, sem invadir preas pertencentes a outras or
ganizações da igreja.

10 - Promover a matrícula dos visitantes após a assistência de três 
domingos consecutivos, depois de conversar com o matriculando 
sobre os deveres que assumirá como novo aluno da Escola.

(A daptado)


