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Chapter 1 - Salvation  

Salvation – Galatians 3:22 

“Friend, your sins are forgiven!”  (Luke 5:20) 

1. Many religions, but only one God of Grace 
What is it that makes Christianity different?  Why are we so certain that we are going to 
heaven?  The answer is simple and powerful - we have been introduced to a God unlike all 
the others - we have come to the God of Grace. 

There are many idols and gods that take on different characters and shapes. Some are 
harsh and warlike and seek to keep their people in terror and fear. They are distant and 
stern and give no assurance of salvation. Some seem to be wishy-washy and vague, 
permitting sin and leaving their followers racked with unwanted guilt and unchanged lives. 
Some people will just tell you plainly that you yourself are God! But none of these many 
options can compare with the God and Father of our Lord Jesus Christ. God wants you to 
know that He is the One True God and that He has authority to forgive your sins. 

Acts 4:12 

‘And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given 
among men by which we must be saved.’ 
Our God offers us full salvation through Jesus Christ. The fact that you have given your life 
to Christ and have been born again means that you have already experienced the grace of 
God.  

 

2. The gospel is good news! 
When Jesus first began preaching, Mark tells us what He said: 

‘The time has come. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news!’ 
(Mark 1:15) 

We can sometimes forget how good this news really is. Think of some of the good things 
that God offers to us now that we are His children. Write them down. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Probably high up on your list was the forgiveness of your sins. It is amazing to think of it, 
but when we come to God in repentance He forgives. 

Read 1 John 1:9: 

‘If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from 
all unrighteousness.’ 
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CAPITULO 1- Salvação 

Salvação - Galatas 3:22 

“Amigo, os seus pecados são perdoados” (Lucas 5:20) 

1. Muitas relegio!s mas um só Deus da Graça 
O que faz com que os cristãos sejem diferentes? Porquê temos tanta certeza de que 
vamos ao céu? A resposta é simples e poderosa – nós fomos introduzidos a um Deus que 
é diferente dos outros  - nós viemos a um Deus da Graça. 

Tem muitos ídolos e Deuses que tomam diferentes formas e caracteres. Alguns são duros 
e guerreiros e buscam manter o seu povo em terror e medo. Eles estão distantes e 
sternos e não asseguram em nenhuma salvação. Alguns parecem ser aqueles que 
satisfazem seu próprio desejo e vagos, permitindo o pecado e deixando seus seguidores 
desesperados com uma culpa indesejavel e vidas não transformadas. Algumas pessoas 
te diram plenamente que você pessoalmente é Deus! Mas nenhua dessas várias opções 
pode se comparar com o Deus e pai do nosso senhor Jesus Cristo. Deus quer que você 
saiba que ele é o único verdadeiro Deus e que ele têm autoridade de perdoar seus 
pecados. 

 Actos 4:12 

‘Não ha salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome 
dado aos homens pelo qual devemos ser salvos’. 
O nosso Deus oferece nos salvação atravez de Jesus Cristo. O facto de terem entregue 
suas vidas a Cristo e serem nascidos de novo significa que ja esperimentaram a graça de 
Deus. 

2. O envangelho é boa nova! 
Quando Jesus começou a pregar, Marcos diz nos oque ele disse: 

‘O tempo já chegou o reino de Deus está próximo. Arependa-se e creia na boanova! 

(Marcos 1:15) 
Nós podemos as vezes nos esquecer o como esta notícia é realmente boa. Pense em 
algumas das boas coisas que Deus nos oferece agora que somos seus filhos. Escreva-as 
a baixo. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Provavelmente no topo da sua lista esteja o perdão dos seus pecados. É maravilhoso 
pensar nisto, mas quando viemos a Deus em arependimento ele nos perdo. 

Leia 1 João 1:9 
‘se  confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo de perdoar os nossos pecados e 
de nos limpar de toda a injustiça’. 
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3. “Father forgive them …” - What happened on the cross? 
Throughout the Old Testament the coming of Jesus was promised. The ‘Anointed One’ 
(Messiah) would be a Jew, a great prophet like Moses, and He would usher in a new day 
of Kingdom power. The people of Israel were looking forward to His coming but many of 
the scholars and teachers of the Law were expecting a kind of political leader. They had 
overlooked the many scriptures that spoke of the Messiah’s suffering. Paul tells us that for 
the Jews of his day the idea of a crucified Saviour was a ‘stumbling block’ and to the 
intellectual Greeks it was utter foolishness (1 Corinthians 1:23). So what happened on the 
cross?  Why was it necessary? 

3.1 He took my place 

The Bible teaches that Christ died in our place. Instead of you and I being punished for our 
wickedness, He stepped in and received the full weight of God’s wrath (righteous anger) in 
our place. This is clearly taught in both the Old and the New Testaments. So whether a 
Biblical writer is looking ahead to the cross or looking back to it, the emphasis is on Christ 
swapping places with us. The innocent one receives the punishment and the guilty ones 
receive forgiveness. This is God’s way of healing our souls. It is God’s grace. 

Isaiah 53:5 

‘But He was wounded for our transgressions, He was crushed for our iniquities; upon him 
was the chastisement that brought us peace, and with His stripes we are healed.’  

Isaiah prophesied these things about 700 years before Christ was born. It is amazing to 
notice the accuracy of the Biblical prophecies. Peter, just a few years after the cross, is 
able to say with absolute certainty that what Isaiah prophesied all those years before is 
now an accomplished fact: 

1 Peter 2:24 

‘He himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to 
righteousness. By His wounds you have been healed. 

3.2 The power of the blood 

The Bible teaches that the devil is the ‘accuser of the brethren’. (Revelation 12:10)  Maybe 
you still get frightened by the devil and paralysed by guilt and fear. It would be OK if his 
accusations were all nonsense but the trouble is that some of them are accurate!  Where 
do we go for help? 

Open your Bible again to 1 John 1. In verse 7 we find what can effectively purify us from 
sin. What is it? 

1 John 1:7 

‘… the blood of Jesus His son cleanses us from all sin.’ 

From how much sin?  Write it down:  __________________ 
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3. “Pai perdoa-lhes...” – O que aconteceu na cruz? 
Em todo o velho testamento a vinda de jesus era prometida. O ‘ungido’ (Messias) seria 
um judeu, o grande profeta como Moises, e que surgiria  num novo dia do poder do reino. 
O povo de israel esperava a sua vinda mas muitos dos estudiosos e profesores da lei 
tinham expectativa de um lider político. Eles tinham dado uma olhada por cima das 
escrituras que falavam do sofrimento do Messias. Paulonos diz que para o Judeus dos 
seus dias  a ideia de um salvador crucificado  era ‘uma pedra de tropeço’ e para os 
itelectuais Gregos era grande locura (1 Corintios 1:23). Assim o quê aconteceu na cruz? 
Porquê era necessário? 

3.1  Ele tomou o meu lugar 

A biblia  ensina que Cristo morreu no nosso lugar. Envez de você e eu sermos castigados 
pelas nossas falhas. Ele deu um passo dentro e recebeu todo o peso  da ira de Deus 
(justa zanga) no nosso lugar. Isto é claramente ensinado em ambos velho e novo 
testamentos. Assim sendo que o escritor da biblia olhe em frente da cruz ou  olhando por  
tráz disto, a enfase está em jesus trocando lugar conosco. O inocente recebe castigo e os 
culpados  recebem o perdão Esta é a maneira de Deus de curar nossas almas. Esta é a 
graça de Deus. 

Isaias 53:5 

Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas 
iniquidades; sobre ele esteve castigo que nos trousse a paz, e com as suas pisaduras nos 
fomos curados’ 

Isaias profetizou essas coisas cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. É 
maravilhoso ver a ocorrência das profecias bíblicas. Pedro, logo apôs alguns anos da 
morte de Cristo, é capaz de dizer com certeza absoluta que tudo aquilo que Isaias 
profetizou em todos aqueles anos antes é agora um facto cumprido. 

1 Pedro 2:24 

‘ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que 
morressemos para os pecados e vivessemos para a justiça, por suas feridas vocês foram 
curados. 

3.2  O poder do sangue 

A biblia ensina que o diabo é o acusador dos nossos irmãos (Apocalipse 12:10). Talvez 
você ainda é assustado com o diabo e paralizado com culpa e medo. Teria sido BOM se 
suas acusações fossem todas besteiras mas o problema é que algumas delas são 
ocurrentes. 

Abra a sua biblia em 1 João 1. No verciculo 7 encontramos o que efectivaente pode nos 
purificar do pecado. O que é? 
1 João 1:7 

‘...O sangue de Jesus seu filho limpa nos de todo pecado’ 

 De quanto pecado? Escreva qui. _______________________________ 
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3.3 ‘Justification by Faith’ 

Every true believer enjoys the blessing of what Bible teachers call the doctrine of 
‘Justification by Faith’ - even if they’ve never heard the phrase! 

The word ‘justified’ means two things: 

It means that your sins are truly forgiven: ‘Just-as-if-I’d never sinned!’  (Psalm 103:11-12) 

It also means that God declares you to be absolutely righteous before Him. 
This teaching appears in many places in the New Testament. In the book of Romans, Paul 
tells us how we cannot do any good works that will justify us before God. He shows us that 
those who have tried to earn God’s favour by their goodness have failed miserably and 
that God Himself has provided a better and perfect way. 

Romans 3:28 

‘For we hold that one is justified by faith apart from works of the law.’ 

Whose obedience secures our place in heaven? 

Review 

Let’s review some of what we’ve learned in this first study. Answer these questions 
honestly and talk them through with the person discipling you. 

1. What one thing makes Christianity so radically different from other religions? 

2. If you need re-assurance that God has forgiven you, where can you find it? 

3. What happened to your sins when Jesus died on the cross? 

4. How many times does God need to punish your sins? 

5. What does the phrase ‘Justified by faith’ mean?  
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3.3 ’Justificação pela fé’ 

Todo o verdadeiro crente alegra-se na benção  daquilo que os professores da biblia 
chamam de doctrina  da ‘justificação pela fé’- mesmo se nunca ouviu a frase! 

Apalavra justificação significa duas coisas: 

Significa que os seus pecads são realmente perdoados: ‘bem como se eu nunca tinha 
pecado!’ (Salmos 103:11-12) 

Itso também significa que Deus declara-te como sendo absolutamente justo diante dele. 

Este ensino aparece em muitos lugares no novo testamento. No livro de Romanos, Paulo 
nos diz como não podemos fazer nenhuma boa obra que possa nos justificar diante de 
Deus. Ele nos mostra que aqueles que tentaram ganhar o favor de Deus pela sua 
bondade teriam falhado miseravelmente e que Deus pessoalmente providenciou uma 
melhor e perfeita maneira. 

Romanos 3:28 

‘Pelo que nos apegamos que alguem é justificado pela fé além das obras da lei’. 
De quem é a obidiencia que assegura o nosso lugar no Céu? 

Revisão 
Vamos rever lgumas das coisas que já aprendemos neste primeiro estudo. Responda 
essas perguntas honestamente e fale delas ao longo com alguem que o discipula. 
1. O que torna a cristianidade radicalmente diferente doutras relego!s? 

2. Se precisares de certificar que Deus te perdou, onde podes encontrar? 

3. O que aconteceu com os seus pecados quando Jesus moreu na cruz? 

4. Quantas vezes Deus deve te castigar pelos seus pecados? 

5. O que  a frase ‘justificados pela fé’ significa? 
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4. Living by Grace 

4.1 Legalism is a different gospel 

The Apostle Paul was very concerned when some of the early believers began to replace 
their devotion to Christ with law keeping. 

Look at Colossians 2:20-23 and see how he reasons with them:  

‘If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in 
the world, do you submit to regulations: “Do not handle, Do not taste, Do not touch!” 
(referring to things that all perish they are used) – according to human precepts and 
teachings? These have indeed an appearance of wisdom, in promoting self-made religion 
and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the 
indulgence of the flesh.’ 

The early Christians were also urged to submit to the Old Covenant law of circumcision in 
order to become fully-fledged believers but Paul was very annoyed. He argued that they 
were already justified by faith alone and that they were in danger of turning away from 
Christ to a ‘different gospel’ (Galatians 1:6-7). 

4.2 No condemnation 

The Bible confidently tells us that ‘There is therefore now no condemnation for those who 
are in Christ Jesus’ (Romans 8:1).  

Terry Virgo writes: ‘The answer to condemnation is never to improve our performance. It is 
to reckon on our position through grace. God has justified us freely as a gift. 
Condemnation is to do with guilt not with feelings or improved performance. If we, through 
grace, are declared ‘not guilty’ by God then we cannot be condemned … There is no 
condemnation for us, not because we have been doing well lately, or because we have set 
ourselves a new standard, but because we are in Christ Jesus. (Restoration in the Church p.42) 

Romans 5:17  

‘If, because of one man’s trespass, death reigned through that one man, much more will 
those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life 
through the one man Jesus Christ.’ 

It is important that you believe these truths. Jesus said ‘the truth will set you free’ (John 
8:32). If you believe and receive these truths and pray them into your heart and life you will 
feel the impact of them very quickly. 

To do 

Spend a moment now praying through Romans 5:17. 

God’s grace is truly amazing. In fact, Paul gets even more radical by saying that we are 
under a ‘reign of grace’. We used to be under the reign of sin, but where sin increased, 
grace increased even more. The reign of grace is supreme (see Romans 5:20-21)! 
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4. Vivendo pla graça 

4.1 Legalismo é um evangelho diferente 

O apostlo Paulo esteve muito muito atrapalhado quando quando algus dos crentes 
primitivos começaram a trcar a sua devoção em cristo em guardar a lei. 

Olhe para Colossences 2:20-23 e veja como ele se dá razão com eles: 

Se hoje estais mortos om cristo quanto  aos rodumentos do mundo porquê vos carrega 
ainda de ordenanças como se vivesses no mundo tais como: não toques, não proves, não 
manuseies?  As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas 
dos homens; As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção 
voluntaria, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a 
satisfação da carne. 

Os Cristãos primitivos eram também obrigados a submeterm-se a lei da velha aliança da 
circuncisão de modo a tornarem se crentes completamente fligidos mas paulo estava 
muito aborecido. E ele discutia dizendo que já tinham sido justificados pela fé apenas e 
que eles estavam em perigo de afastarem-se de Cristo para um ‘evangelho diferente’  
(Galatas 1: 6-7) 

4.2 Não ha condenação 

A biblia nos diz confidencialmente que ‘que não existe agora mais condenação para 
aqueles que estão em Cristo Jesus’ (Romanos 8:1). 

Terry Virgo escreve: ‘A resposta para condenação nunca é de aumentar o nosso 
performance. É para nos repôr a nossa posição atravez da graça. Deus já nos justificou 
livremente como um presente. Condenação tem a ver com culpa e não com sentimentos 
ou performance avançado. Se nós, atravéz da graça, somos declarados ‘não culpados’ 
então por Deus nós não podemos ser condenados... não há condenação para nós, não 
porque vinhamos a fazer bem anterirmente, ou porque pômos em nós um nova 
originalidade, mas poque estamos em Cristo Jesus. (Restauração na igreja p.42) 

Romanos 5:17 

‘se porcausa do transpasse de um homem, morte governou atravez desse unico homem, 
muito mais vão aqueles que recebem a abundância da graça e o dom  livre da justiça 
reina na vida atravéz de um homem Jesus Cristo. 

É importante que creias nessas verdades. Jesus disse ‘a verdade vos libertará’ (João 
8:32). Se crêrem e receberem essas verdades e honra-las no vosso coração e vida vocês 
sentirão o seu impacto muito rapidamente. 

Por fazer 

Gaste um momento agora orando atravez de Romanos 5:17. 

A graça  de Deus é realmente maravilhosa. De facto, Paulo fica mais radical por dizer que 
estamos debaixo de um ‘reino da graça’. Costumavamos estar debaixo de um reino do 
pecado, mas onde o pecado aumentava, a graça aumentava ainda mais. O reino da graça 
é supremo (veja  Romanos 5:20-21)! 
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4.3 Choose Grace, not rules or sin 

This could sound quite dangerous. A wrong application of the grace of God in our lives 
could lead someone to ask, ‘Well, if God loves me so much, why am I bothering about 
living a godly life?  Why don’t I just carry on sinning then?’ 

Give some reasons why you think we shouldn’t carry on sinning? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

4.4 Christian! You’re a dead man! 

Having argued that the believer is completely justified by faith forever, Paul answers the 
question ‘Shall we carry on sinning?’ in Romans 6:1-8. 

He gives us a wonderful reason why we shouldn’t keep living in sin. 

Romans 6:2 

‘How can we who died to sin still live in it?’ 

Romans 6:6-7 

‘We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be 
brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died 
has been set free from sin.’ 

Romans 6:8 

‘Now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him.’ 

4.5 Believe it! 

When you became a Christian you died, both to the Law and to sin itself. You are a new 
creation (2 Corinthians 5:17). You’ve been united with Christ in His death and resurrection 
so that you can live a brand new life for God. Now, Paul tells us to ‘count ourselves dead 
to sin’ (Romans 6:11). In other words, we must believe that what is true is true and not 
believe the lie of condemnation. 

You can choose to live a godly life now!  You do not need to live under a reign of sin 
anymore!  (1 John 2:15) 

Romans 6:12-14 

‘Let not sin therefore reign in your mortal bodies, to make you obey their passions. Do 
present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves 
to God as those who have been brought from death to life; and your members to God as 
instruments for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not 
under law, but under grace.’ 
In other words, you can reign in life because you are freed from the law and under a new 
and abundant reign of grace. 
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4.3 Escolha a graça, não regras ou pecado 
Isto poderia soar pouco diferente. A mã aplicação da graça de Deus nas nossas vidas 
poderia liderar alguem a perguntar, ‘bem se Deus me ama bastante assim, porque eu 
tenho dificuldades de viver uma vida de Deus? Porquê eu continuo  pecando então? 
Dê algumas razo!s  o porquê não deveriamos continuar pecando? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

4.4 Cristão! Tu és um homem morto! 

Tendo se discutido que o crente é justificado pela fé completamente para sempre, paulo 
responde a pergunta‘podemos continuar pecando?’ em romanos 6:1-8. 

Ele nos dá uma razão maravilhosa do porquê não poderiamos continuar vivendo no 
pecado. 

Romanos 6:2 

Como nós que moremos para o pecado continuamos a viver nele? 

Romanos 6:6-7 

‘Nós sabemos que o nosso velho homem foicrucificado com ele de maneiras que o corpo 
do pecado seja trasido a nada, para que asim nunca mais sejamos escravizados para o 
pecado. Porque aquele que moreu foi liberto o pecado’. 

Romaos 6:8 

‘Agora se moremos com Cristo, acreditamos que também com ele viveremos’. 

4.5 Creia nisto! 
Quando te tornaste cristão tu moreste, ambos para a lei e o pecado por si. Tu és uma 
nova criatura. (2 Corintios 51:17) vocês foram unidos com Cristo na sua morte e 
ressureição para que possam viver uma nova vida para Deus. Agora, nos diz para 
‘considerarmo-nos mortos para o pecado (Romanos 6:11). Em outras palavras, nós 
devemos acreditar que o que é verdade é verdade e não acreditar a mentira da 
condenação. 

Você pode escolher viver uma vida de Deus agora! Não precisa mais viver debaixo do 
reino do pecado nuca mais! (1 João 2:15) 

Romanos 6:12-14 

‘Não deixe mais o pecado reinar no seu corpo mortal,para te fazer obedecer as suas 
paixoões. Apresente os seus membros para o pecado como instrumentos da injustiça,mas 
apresentem-se a Deus como aqueles que foram trazidos da morte para vida e os vossos 
membros para Deus como instrumentos par justiça. Pelo que o pecado não terá nenhum 
dominio sobre você, desde que já não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça’. 
Em outras palavras, vocês podem reinar na vida porque são libertos da lei e debaixo de 
um novo e abundante reino da graça. 
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4.6 Learning to say ‘No!’ 
At some point or other it will become difficult for you to say ‘No!’ to temptation. When 
someone goes on a diet - it can be tough to say ‘No!’ to an inviting slab of chocolate. Or 
when you’re fasting it can seem as though all the cupboards in your kitchen are calling out 
and saying ‘Hey! Look over here! There’s lovely food in here!’  

In a similar way, now that you are on the path of righteousness, our flesh, the world and 
the devil will throw numerous distracting temptations in front of us. But God wants you to 
say ‘No!’ to the wrong things and ‘Yes!’ to the right things. 

Titus 2:11-12 

“For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to 

renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly 

lives in the present age” 

Praise the Lord! There truly is no condemnation for you. You are fully forgiven and fully 
able to walk in freedom and victory. All this has come to you because of the kindness and 
love of Jesus. Having begun by grace, He will also enable you to live by grace.  

This is a full and sufficient salvation. What a great Saviour!  It’s time to worship and adore 
Him! 

Review 

Let’s review some of what we’ve learnt in this second study. Answer these questions 
honestly and talk them through with the person discipling you. 

1. What is the best way to keep free from sin? 

2. What is your relationship to the Old Covenant Law? 

3. When you have failed, how much grace is offered to you? 

4. How powerful do you think this new reign of grace is? 

5. Eternally Secure 
Think about it. Before God created the world He was thinking about you!  He knew you 
then and decided on your destination!  Just as you might get on a bus or train that is 
destined to arrive at a certain place, God pre-destined you to belong to Jesus, to become 
like Him and to live with Him forever. You have been chosen by God! 

In Romans Paul calls God’s choice of us ‘the election of grace’. Election seems like an 
unusual word to use. When a country holds a general election the people choose the ruler 
but in God’s upside down kingdom the Ruler chooses the people!  That is ‘God’s purpose 
in election’ (Romans 9:11). 
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4.6  Aprendendo a dizer ‘N"O’ 
Num determinado ponto ou outro  lhe será dificil dizer ‘NÃO’! a tentação. Quando alguem 
está de dieta – pode ser ensinado a dizer ‘N"O’ para qualquer convite para comer 
chocolate. Ou quando estiver de jenjúm pode parecer que os cópos do seu armário na 
sua cozinha estão te chamando dizendo ‘Hey! Olha para aqui! Têm comida gostosa por 
aqui! 

De uma maneira semelhante, agora que estas no caminho da justiça, a nossa carne, o 
mundo e o diabo vão atirar numerosas tentaço!s distractivas para nós. Mas Deus quer 
que você diga ‘N"O’ para as coisas erradas e ‘SIM’ para as coisas cértas. 

Titus 2:11-12 

‘Porque a graça de Deus se manifestou salvadora á todos os homens. Ela nos ensina a 

renunciar á impiedade e as paixo!s  mundanas e a viver de maneira sensata, justa e 

piedosa nesta era presente’ 

Louvado seja o senhor! Que na verdade não existe condenação para ti. ês 
completamente perdoado e completamente capaz de andar em liberdade e victória. Isto 
tudo veio a ti porcausa da bondade  e amor de Jesus. Tendo começado pela graça, ele 
vai também te capacitar a viver pela graça. 

Esta é salvação suficiente e completa. Que grande salvador! É tempo de lhe louvar e 
adora-lo! 

Revisão 

Vamos rever um pouco daquilo que aprendemos neste segundo estudo. Responda 
honestamente estas perguntas e fale delas ao longo com alguém te discipulando. 

1. Qual é a melhor forma de te manter livre do pecado? 

2. Qual é o seu relacionamento com a lei da velha aliança? 

3. Quando você falhava, quanta graça lhe era oferecida? 

4. Quão poderoso você acha que este novo reino da graça é? 

5. Completamente Seguro 
Pense nisto. Antes de Deus criar o mundo ele pensava em ti! Ele te conheceu e decidiu 
no seu destino! Bem como poderias subir no Machimbombo ou comboio é destinado a 
chegar num determinado lugar, Deus te predestinou a pertencer a Jesus, e tornar-se igual 
a ele e viver com ele para sempre. Você foi escolhido por Deus! 

Em Romanos Deus nos chama de escolha de Deus ‘a eleição da graça’. Eleição parece 
ser uma palavra inutil de usa-la. Quando um País têm eleições gerais o povo escolhe o 
Governante mas no reino inverso de Deus o governante escolhe o povo! Esse é o 
proposito de Deus na eleição’ (Romanos 9:11). 
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6. Rewards 

Obedience and faithfulness in the Christian life is richly rewarded in this present life and 
the next (Matthew 5:12). 

Most of the “warning passages” in the New Testament do not have to do with “losing our 
salvation” but loss of inheritance or not inheriting the kingdom / rewards / more of God’s 
presence. (1 Corinthians 3:10–15 & Hebrews 6:1-12) 

Salvation is secured by Christ and through the grace of God, but rewards need faith and 
patience. Let’s go for it. (Hebrew 10:14, John 10:14-18) 

7. Grace to succeed 
Receiving the grace of God is like receiving a cheque in your bank account - it gives you 
the ability to do things you couldn’t do before. God promises to give us all the grace we 
need. 

Read 2 Peter 1:3 

‘His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the 
knowledge of him who called us to to his own glory and excellence.’ 
You can get all that you need from Him. 

Hebrews 4:16 

‘Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy 

and find grace to help in time of need.’ 
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6. Recompensas 

Obidiência e fidelidade na vida Cristã é ricamente recompensada nesta vida presente e a 
próxima (Mateus 15:12). 

Muitas das ‘’passangens de aviso’’ no novo testamente não têm haver com ‘’perder a 
nossa salvação’’ mas perda, herdar ou não herdar o reino de Deus / recompensas / mais 
da presença de Deus. (1 Corintios 3:10-15 & Hebreus 6:1-12) 

A salvação é assegurada em Cristo e atravéz da graça de Deus, mas recompensas 
precisam de fé e paciência. Vamos a isto. (Hebreus 10:14, João 10:14-18) 

7. Graça para suceder 
Receber a graça de Deus é como receber um cheque na sua conta bancária – isso te dá 
habilidade de fazer coisas que não podia fazer antes. Deus promete dar a todos  a graça 
que precisamos. 

Leia 2 Pedro 1:3 

‘O seu poder divino garantiu a todos nós todas as coisas pertencem a vida e divinas, 
através do conhecimento daquele quem nos chamou para fazer a sua própia glória e 
excelência’. 

Você pode ter tudo aquilo que quer dele. 

Hebreus 4:16 

‘Vamos então com confiança nos dirigir próximo do trono da graça, para recebermos 
misercordia e encontrar graça no tempo de necessidae’. 
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Chapter 2 – Water Baptism 

Baptism in water (Acts 2:37 – 41) 

Introduction 
There are a number of things different Churches teach about baptism (some, for example, 
baptise infants, others only baptise believers). As a result many people are confused about 
what to believe. 

This lesson is designed to help you make up your mind about what the Bible teaches 
regarding baptism in water and what the Bible says we should do as believers. 

1.  What does the Bible say about Baptism? 

1.1 Jesus is baptised by John (Matthew 3:1-1)  

John the Baptist points the way! So why was Jesus baptised by John? Jesus wanted to 
identify with people, not as a sinner, but as the saviour. God the Father and God the Spirit 
are both present at Jesus baptism and testify that Jesus is sinless (God the Father is 
pleased, verses 16-17). 
From that time John the Baptist’s ministry decreases and Jesus’ ministry grows. Once the 
King has come the one who was announcing His coming is no longer important. 

Conclusion: Jesus was baptised by John in order to personally and publicly demonstrate 
that He was identifying Himself with people and their need to repent. He Himself did not 
need to repent but was identifying Himself with those who were repentant. 

By being baptised Jesus identified with us! 

1.2 Believers Baptism in Water 

Baptism by full immersion is a vital part of the foundation of the believer’s new life in 
Christ. (Acts 2:38)  It is neither an optional extra nor something to leave for a later stage of 
perfection!  If you are born again and this has been evidenced by a genuine change in 
your life, you should be baptised as soon as possible. 

The Greek word for baptism, baptizo, means to dip, immerse, wash, plunge, drench, or 
overwhelm. It is used when speaking of dying a garment, an act that requires total 
immersion. 
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CAPITULO 2 - Batismo nas aguás 

Baptismo nas águas (Actos 2:37 – 41) 

Introdução 
Há enúmeras coisas que diferentes igrejas ensinam acerca do Batismo (algumas por 
exemplo batizam criaças, e outras apenas batizam crentes). Como resultado muitas 
pessoas estão confusas acerca do que acreditar. 

Esta lição é programada para te ajudar a tomar decisão naquilo que podiamos fazer como 
crentes. 

 

1. Oquê a biblia diz acerca do batismo? 

1.1 Jesus é batizado com João (Mateus 3:1-1) 
João Batista aponta o caminho! Assim porquê é que Jesus foi batizado com joão?Jesus 
queria-se identificar com as pessoas, não como pecador, mas como salvador. Deus pai  e 
Deus espirito santo estão ambos presentes no batismo de Jesus a testificarem que Jesus 
está sém pecado (Deus pai agrada-se, verciculo 16-17). 

Apartir desse momento o ministério de João decresce e ministério de Jesus cresce. Uma 
véz que o rei chegou aquele que anunciava a sua vinda já não é importante. 

Conclusão: Jesus foi batizado com João de maneiras que pessoalmente e publicamente 
demonstrasem que estava identificando-se com o povo e sua nessecidade de –se 
arrepender. Ele pessoalmente não precisou de-se arepender mas estava-se identificando 
com aqueles que precisavam de-se arepender. 

Por-se baptizar Jesus – se identificou conosco! 
 

1.2 Batismo dos crentes na água 
O batismo por imersão completa é a parte vital da fundação dos crentes na nova vida em 
Cristo. (Actos 2:38). Isto não é uma coisa extra opcional ném algo para deixar para depis 
numa outra fase de perfeição! Se nasceu de novo e isto torna-se evidente com uma 
mudança genuina da sua vida, deverias ser batizado logo que for possivel. 

A palavra grega de baptismo, baptizo significa aprofundar, emergir, lavar, or ser banhado. 
É usado quando se fala de morrer uma túnica um acto que requer total imersão. 
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2. What is water baptism? 

2.1 Who should be baptised? 
Baptism is for believers. Baptism is only meant for people who have genuinely repented of 
their sin and put faith in Jesus Christ as Lord and Saviour and become His followers. (Acts 
2:38-41; 8:12, 8:37). As one entered the old covenant by birth and then was circumcised, 
so one enters the new covenant by rebirth and receives baptism as the sign of initiation 
into the Church. 

2.2 Who should not be water baptised? 
Infants:  The New Testament makes no provision for baptism of infants or unbelieving 
children. Baptism presupposes a person understands the Gospel and has responded to it. 

Unbelieving Adults:  It is not adult baptism but Believers Baptism. God requires of those 
who believe to be baptised, whatever their age. 

2.3 Why should a person be baptised? 
Because Jesus was baptised. (Matthew 3:13-17). Even though he was sinless, Jesus was 
baptised to fulfil all righteousness and God was pleased with Him. 

In obedience to Christ’s command – he commanded us to be baptised. (Matthew 28:19) 

As a testimony. Being baptised is a testimony to God, the church, oneself, the world and 
the devil that a person has become a disciple of Jesus Christ. 

Baptism is also a way of expressing your total commitment to God. In other words we are 
giving Him total control in our lives. We are saying to Him, I am yours. It is an 
acknowledgement of the Lordship of Christ. 

2.4 When should a person be baptised in water? 
A person should be baptised as soon after she/he comes to Christ as possible. In the New 
Testament, baptism followed immediately after the salvation experience. 

It is important to realise that believer’s baptism is part of the good news presented in the 
New Testament (Acts 8:35-36 – the Ethiopian Eunuch; Acts 2:41 – the Day of Pentecost; 
Acts 8:12 – The Samaritan). 

NB:  If the conditions for baptism are not met, all that will happen when a person is 
baptised is that they will get wet. 
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2.  O que é batismo nas águas? 

2.1  Quem deve ser batizado? 
Baptismo é para os crentes. Batismo têm significado para as pessoas que genuinamente 
se arependeram do seu pecado e colocaram a sua fé em Jesus Cristo como senhor e 
salvador e tornarem-se seus seguidores.(Actos 2: 38-41; 8:12, 8:37). Como um entrou no 
velho testamento pelo nascimento e depois circuncidado, assim alguem entra na nova 
aliança pelo renascimento e  recebe batismo como o sinal da iniciação dentro da igreja. 

2.2 Quém não deveria ser baptisado nas águas? 
Infantís:O novo testamento não faz nenhuma provisão do baptismo de infantís ou de 
crianças descrentes. Baptismo pressupôe que a pessoa entende o evangelho e a 
respondeu 

Adultos descrentes: Não é batismo dos adultos mas sim dos crentes. Deus requer a 
aqueles que crêem a ser baptizado, em qualquer que for a sua idade. 

2.3 Porquê é que as pessoas devem ser baptizadas? 
Porque Jesus foi baptizado. (Mateus 3:13-17). Mesmo que ele não tinha pecado, Jesus foi 
baptizado para cumprir com toda a justiça e Deus se agradou com ele. 

Em obidiência ao mandamento de Jesus – ele nos recomenda a sermos batizados. 
(Mateus 28:19) 

Como testemunho. Ser baptizado é testemunho para Deus, a igreja, uma pessoa, o 
mundo e o diabo que a pessoa se tornou um discipulo de Jesus Cristo. 

O baptismo é também uma forma de expressar totalmente o seu cometimento a Deus. Em 
outras palavras damos a ele um controle total das nossas vidas. Estamos dizendo a ele, 
eu sou seu. É um reconhecimento do senhorio de Cristo. 

2.4 Quando uma pessoa deve ser baptizada na água? 
A pessoa deveria ser baptizada logo depois dele/dela vir a Cristo quando possivel. No 
novo testamento, o baptismo seguia logo depois dessa experiência da salvação. 

É importante notar que o baptismo dos crentes é parte da boa nova apresentada no novo 
testamento (Actos 8:35-36 – o Étiope Eunuco; Actos 2:41 – o dia de pentecoste; Actos 
8:12 – a samritana). 

NB: Se as condições do baptismo não se encontram, tudo oque for a acontecer quando 
uma pessoa é batizada é que vai molhar. 
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3.  The meaning and significance of water baptism. 

3.1  Baptism is a visual demonstration of the Gospel (1 Corinthians 15:1-4) 

A person is baptised into Christ (saved) when they believe, not when they are baptised in 
water. (Galatians 3:27, Romans 6:3) 

When a person is baptised into Christ, their old man is crucified (Romans 6:2, 6,7,11, 
Colossians 2:11). They are freed from sin’s power, it is no longer their master (Romans 
6:12-14, 18, 22). 

When a person is baptised into Christ, they are united with Christ and receive a newness 
of life (Romans 6:4-5, Colossians 2:13). They are born again (John 3:3,5,9, Titus 3:5) and 
become a new creature in Christ (2 Corinthians 5:17). 

3.2 Baptism depicts outwardly what has already transpired inwardly in 
the heart and life of a believer. (1 Peter 3:21) 

Baptism symbolises a person’s spiritual death (immersion), burial (submersion) and a 
resurrection (emergence) to a new life in Jesus Christ (Romans 6:4). 

Baptism symbolises the fact that a person’s sins have been forgiven and washed away 
(Acts 2:38, 22:16, 1 Peter 3:21). They are nailed to the Cross and figuratively buried in the 
water of baptism (Colossians 2:14). 

3.3 Is baptism in water necessary for salvation? 

NO. Baptism does not save a person – Jesus does. Baptism is proof of the fact that a 
person’s sins have been forgiven (Mark 16:16) and that they are a new creature in Christ 
(2 Corinthians 5:17). 

3.4 Are there any rewards involved in baptism? 

The reward of love. John 14:21 – He who has my commands and keeps them… I love and 
show myself to him. 

The reward of obedience. Genesis 22: 17 – In blessing I will bless you … because you 
have obeyed my voice. 

The blessing of the Spirit. (Matthew 3:16, Acts 9:17,18, 10:47,48; 19:5,6) In the New 
Testament the baptism in the Spirit is often linked with water baptism. 

3.5 Conclusion 

It is not difficult to see what the Bible teaches about baptism in water. Those who hear the 
good news and believe receive Jesus as their Saviour and Lord. They want everyone to 
know that they are believers in Jesus and His disciples so they are publicly baptised in His 
name. 

If you have accepted Jesus as your Lord and become His disciple, you also need to be 
baptised as a believer. 
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3. O significado do baptismo nas águas. 

3.1 O batismo é uma demonstração visual do evangelho (1 Corintios 15:1-4) 

Apessoa é baptizada em Cristo (salva) quando elas crerem, Não quando são baptizadas 
na água. (Galatas 3:27, Romanos 6:3) 

Quando a pessoa é baptizada em Cristo, o seu velho homem é crucificado (Romanos 6:2, 
6,7,11, Colonssenses 2:11). Eles são libertos do poder do pecado, jã não é mais seu 
mestre (Romanos 6:12-14,18,22). 

Quando alguém é baptizado em Cristo elas se unem a Cristo e recebem o renovamento 
da vida (Romanos 6:4-5), Colossenses 2:13). Elas nascem de novo (João 3:3, 5,9; Titus 
3:5) e torna-se uma nova criatura em Cristo (2 Corintios 5:17). 

3.2 O baptismo mostra externamente aquilo que ja se tomou decisão 
interiormente no coraçã e vida do crente. (1 Pedro 3:21) 

O batismo simboliza a morte espiritual de um individuo (emersão), sepulcro (submerção) e 
a ressureição (emergir) para uma nova vida em Jesus Cristo (Romanos 6:4).  

O baptismo simboliza o facto de que os pecados da pessoa foram perdoados e lavados 
(Actos 2:38, 22:16, 1 Pedro 3:21). Eles foram pregados na cruz e figurativamente 
sepultados na água do baptismo (Colossenses 2:14). 

3.3 O baptismo nas águas é necessário para salvação? 

NÃO. O baptismo não salva a pessoa – Jesus  é que salva. O baptismo é prova do facto 
de que os pecados da pessoa foram perdoados (Marcus 16:16) e que elas são uma nova 
criatura em Cristo (2 Corintios 5:17). 

3.4 Há lá certas recompensas envolvidas no baptismo? 

A recompensa do amor. João 14:21 – Aquele que têm meus mandamentos e guarda-
los.... eu amo e me demostro nele. 

A recompensa da obidiência. Genesis 22 :17 – em bençãos irei lhes abençoar.... porque 
obedeceram a minha voz. 

A benção do espirito. (Mateus 3:16, Actos 9:17,18, 10:47,48; 19:5,6). No novo testamento 
o batismo do espirito santo está sempre ligado ao baptismo das águas. 

3.5 Conclusão  

Não é dificil ver o que a biblia ensina acerca do batismo das águas. Aqueles que houvem 
a boa nova e acreditarem recebem jesus como seu senhor e salvador. Querem que todos 
saibam que eles são crentes em Jesus e seus disciplos e assim são publicamenete 
baptizados em seu nome. 

Se aceitaste Jesus como seu senhor e tornou-se seu disciplo, você tambem precisa ser 
baptizado como um crente. 
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Chapter 3 – Spirit Baptism 

Spirit Baptism 

Introduction 
God never intended life for the Christian to be dull, predictable, or full of defeat, but to be 
fruitful, adventurous and victorious. To settle for less is to fail to enter into the full 
inheritance, obtained for you through the death, resurrection and ascension of Jesus 
Christ. The key to enjoying this quality of life knows the reality of being continuously filled 
with the Holy Spirit and living under His direction and empowering. In the New Testament, 
the church has become the new place of God’s presence on earth (Ephesians 2:19-22). 
This new spirit filled international family is what God is growing – not replacing Israel, but 
together with Jew and Gentile – a new family, a new creation! 

A. THE PERSON OF THE HOLY SPIRIT 

1.  He is God 

He is equal with the Father and the Son (Matthew 28:19; 2 Corinthians 13:14) and shares 
the same divine nature and attributes (Psalm 139:7-10; Hebrew 9:14). In all things, from 
Creation (Genesis 1:2) to salvation (John 16:5-8; 3-5), the Spirit works in harmony with the 
Father and the Son while voluntarily submitting to them. Everything He does brings glory 
and honour to Jesus (John 16:13-14). 

2. He is a Person 

Needless misunderstanding and fear arises when the Holy Spirit is thought of as ‘it’, an 
impersonal force of power. The Holy Spirit is actually a person and is often addressed in 
the Bible as ‘He’ (John 16:13-14). Being spirit He does not have a physical human form, 
but He does have a personality. Note some of the personal characteristics and actions 
attributed to Him: He teaches and reminds (John 14:26); He can be lied to (Acts 5:3); He 
speaks (Acts 13:2); He prevents (Acts 16:6-7); He leads (Romans 8:14); He helps and 
intercedes (Romans 8:26); He loves (Romans 15:30); He decides (I Corinthians 12:11); He 
can be grieved (Ephesians 4:30). 

B. THE WORK OF THE HOLY SPIRIT 
His work in our lives involves three areas: 

1. Salvation 

His first task is to convict of sin (John 16:8) and to call all whom the Father has chosen. He 
then baptises all believers into the body of Christ (1 Corinthians 12:13). All believers have 
the Spirit (Romans 8:9; 1 Corinthians 2:12), indeed He lives in us (Romans 8:11). You 
cannot have been saved without the action of the Holy Spirit in your life and you cannot be 
a believer or disciple without the Spirit living in you. It must be experimental – baptism is a 
good word to describe the ‘first conscious experience’ of the Holy Spirit (Ephesians 1:13-
14). 
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CAPITULO 3 – Batismo do Espirito santo 

Batismo do espirito 

Introdução 
Deus nunca intencionou que a vida dos crentes fosse frustrante, preditável, ou cheia de 
derrotas, mas ser frutífera, de aventuras e victorias, se concentrar no pouco é uma falha 
de entrar para herança completa, obtida para ti atravéz da morte de Cristo, ressureição e 
ascessão de jesus Cristo. A chave para divertir-se nessa qualidade de vida conheça a 
realidade de estar continuamente cheio de espirito santo e viver debaixo da sua direcção 
sendo dado poder. No novo testamento a igreja se tornou o novo lugar da presença de 
Deus na terra (Efesios 2:19-22). Este novo espirito encheu familias internacionais é o que 
Deus está aumentando e não substituindo de Israel mas juntos com os judeus e Gentios – 
uma nova familia, uma nova criação! 

A. PESSOA DO ESPIRITO SANTO 

1. Ele é Deus 

Ele é igual com o pai e o filho (Mateus 28:19; 2 Corintios 13:14) e compartilha a mesma 
naturesa divina e atributos (Salmos 139:7-10; Hebreus 9:14). Em todas as coisas, desde a 
criação (Geneses 1:2) para salvação (João 16:5-8; 3-5), o espirito trabalha em armónia 
com o pai e o filho enquanto voluntariamente submetendo-se a eles. Tudo o que ele faz 
traz glória e honra para Jesus (João 16:13-14). 

2. Ele é uma pessoa 

Desentendimento desnecessário e medo levanta quando o espirito santo é pensado como 
‘isto’ uma força impessoalde poder. O espirito santo é realmente uma pessoa e é sempre 
enderessado na biblia como ‘ele’ (João 16:13-14) Sendo espirito ele não têm  a forma do 
corpo fisico, mas ele têm uma personalidade. Note algumas das caracteristicas pessoais 
e acções atribuidas a ele: ele ensina e recorda (João 14:26); ele pode ser deitado  (Actos 
5:3); ele fala (Actos 13:2); ele previne (Actos 16:6-7); ele lidera (Romanos 8:14); ele ajuda 
e intercede (Romanos 8:26); ele ama (Romanos 15:30); ele decide (1 Corintios 12:11); ele 
pode-se zangar (Efesios 4:30). 

 

B. A OBRA DO ESPIRITO SANTO 
O seu trabalho nas nossas vidas envolve três areas: 

1. Salvação 

A sua primeira tarefa é de te convictar do pecado (João 16:8) e chamar a todos aqueles 
que Deus escolheu. E ele depois batiza todos crentes no corpo de Cristo (1 Corintios 
12:13). Todos crentes têm o espirito (Romanos 8:9; 1 Corintios 2:12), e com certeza ele 
vive em nós (Romanos 8:11). Vocês não poderiam ter sido salvos sém a acção do espirito 
santo na sua vida e você não pode ser crente ou disciplo sém o espirito vivendo em você. 
Deve ser um baptismo experimental – Baptismo é boa palavra para descrever ‘a primeira 
experiê ncia consciente’do espirito santo (Efesios 1:13-14). 
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2. Baptism in the Holy Spirit 

This baptism is different to (and may be separate from) the baptism into the body of Christ 
at conversion (see Salvation). Our salvation is complete in Jesus and nothing else is 
required, so whether or not you are baptised in the Holy Spirit you are as saved as you 
ever will be!  BUT... without the Spirit we will be poor Christians because if Jesus needed 
the Spirit (Luke 3:21-22; 4:16-21 and Acts 10:38) to live and to minister - how much more 
do we! 

2.1 What is the baptism in the Holy Spirit? 

The baptism of the Holy Spirit is an intimate encounter with God. When He, in His love, 
meets us and fills us “with an inexpressible and glorious joy” (1 Pet. 1:8). 

It is experiential. It is not something you can have had without knowing it. In every instance 
of the Baptism of the Spirit in Acts (2:1-4; 8:14-19; 9:17-20; 10:44-46; 19:1-7), it tells of or 
infers some direct and dramatic experience with God.  

2.2 Results of a Spirit filled life 

2.2.1 Jesus promised the disciples that they would receive power when the Holy Spirit 
came. 

Power to witness (Acts 1:8). We will live and speak with a new boldness that will cause 
us to be seen as different (Acts 4:13). 

Power over sin (Romans 8:13). The Holy Spirit helps us to be holy, by empowering us to 
overcome sinful desires and temptations. As we submit our body, mind, will and emotions 
to His control He will produce godly character in us - often referred to as the FRUIT OF 
THE SPIRIT (Galatians 5:16-26). 

Power to operate in a supernatural dimension (John 14:12; Romans 15:17-19). We are 
in a war against strong, supernatural enemies. To trust in natural gifts and resources will 
result in defeat and failure, but to live by the Spirit’s power will ensure that we will reign in 
all the circumstances of life. 1 Corinthians 12:7-11 lists a formidable armoury of weapons 
given to us by God, called the gifts of the spirit, given as the Holy Spirit wills. We are not 
to simply accept that such gifts exist today, but as in I Corinthians 14:1 we all too eagerly 
desire them for the up building of the Church and the releasing of those under the devil’s 
power. 

2.2.2  We have assurance through the Baptism in the Spirit, i.e. God sends his Holy Spirit 
who testifies (agrees) with our own hearts - that we are now God’s children (Romans 8:15-
16; 1 John 3:24). This Romans 8 experience creates in the children of God the love and 
confidence by which they are able to cry “Abba, Father!” and exercise the rights and 
privileges of God’s children. 

2.2.3 Understanding 

He opens up the truth of God’s Word to us and enables us to understand it (John 16:13; 1 
Corinthians 2:10-16). 

He helps our praying become effective, especially when we do not know exactly how to 
pray (Romans 8:26, 27). 
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2. Batismo do espirito santo 

Este batismo é diferente de (e pode ser separado de) batismo para o corpo de Cristo e 
conversão (veja a salvação). A nossa salvação é completa em Jesus e nada mais é 
requerido, assim sendo batizado ou não no espirito santo você esta salvo de como nunca 
será ! MAS... sém espirito seremos cristãos pobres porque se Jesus precisou do espirito 
(Lucas 3:21-22; 4:16-21 e Actos 10:38) para viver e ministrar – quanto mais nós 
precisamos! 

2.1 Oque é batismo no esprito santo? 

O batismo do espirito santo é um encotro intimo com Deus. Quando ele no seu amor, nos 
encotra e nos enche “ como uma inespressivel e gloriosa alegria” (1 pedro 1:8).  

Isto é experiêncial. Isto não é alguma coisa que você pode ter ou ter tido sém saber disto. 
Em toda a instância do batismo no espirito em Actos (2:1-4; 8:14-19; 9:17-20; 10:44-46; 
19:1-7). Isto fala de  ou infere-se  a alguma directa e dramática experiência com Deus. 

2.2 Resultados de uma vida cheia de espirito 

2.2.1 Jesus prometeu aos disciplos que eles iam receber poder quando o espirito santo 
viesse. 

Poder para testemunhar (Actos 1:8). Vamos viver e falar com uma nova coragem que 
vai nos causar a sermos vistos como diferente (Actos 4:13). 

Poder sobre o pecado (Romanos 8:13). O espirito santo nos ajuda a sermos santos, por 
nos dar poder para vencer desejos pecaminosos e tentações. Assim que submetemos 
nosso corpo, mente, vontade e emoções ao controle dele ele vai produzir um caracter em 
nós sempre referido como sendo o fruto do espirito santo (Galatas 5:16-26).  

Poder de operar em uma dimensão sobre natural (João 14:12; Romanos 15:17-19). 
Nós estamos em guerra contra fortes Inímigos  sobre naturais para confiar em dons sobre 
naturais e recursos que vão resultar em derrota e perda, mas viver pelo espirito de poder 
vai nos assegurar que vamos reinar em todas as circustâncias  da vida. Um chamado de 
dons do espirito, dado de acordo com a vontade do espirito. Nos não estamos 
simplesmente aceitndor que tais dons existem hoje, mas como em 1 Corintios 14:1 nós 
tambem temos que ter um desejo ardente deles para a edificação da igreja e a libertação 
daqueles que estão sobre o poder do diabo. 

2.2.2  Nós temos segurança atravéz do batismo do espirito, i.e. Deus envia seu espirito 
santo quem testifica (concorda) com os nossos próprios corações  - que nós somos agora 
filhos de Deus (Romanos 8:15-16; 1 João 3:24). Este experiência em Romanos 8 cria nos 
filhos de Deus o amor e confiança pelo qual eles são capazes de chorar Ábba, pai!’’ e 
exercitar os direitos e privilegios de Filhos de Deus. 

2.2.3 Entendendo 

Ele revela a verdade da palavra de Deus para nós e nos capacita para entender isto (João 
16:13; 1 Corintios 2:10-16) 

Ele ajuda a nossa Oração torna-se efetiva, especialmente quando não sabemos 
exatamente como orar (Romanos 8:26,27). 
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3. Sanctification 
This means separation to God through the work of Christ, separation from evil and 
continuing conformity to the image of Christ. 

Sanctification is the experience of the Holy Spirit we need daily which may or may not be 
experientially dramatic (Peter in Acts 2:4; 4:8 and then 4:31), but which is necessary to live 
the life of the Spirit (Romans 8:1-17) and to become Christlike (Ephesians 4:13). 
Sanctification is both an act and a process. 

There is positional sanctification. (Hebrews 10:14) The Scriptures teach that the moment 
a man believes in Christ he is sanctified. 

There is also progressive sanctification. (Hebrews 10:14, Romans 12:1-2). The process 
of sanctification continues throughout life (Hebrew 10:13 & 14) and involves the work of 
God in the believer, but also actively involves the believer himself as he “puts off the old 
self... and puts on the new self” (Colossians 3:5-10) – see Matthew 26:40. Remember, we 
now have the Holy Spirit living in us. You do not have a sinful nature, but a new nature. 
Romans 8:9-11. 

Christ loved the church, and gave Himself for it; that He might sanctify and cleanse it with 
the washing of water by the Word. He did this so that He would have a glorious and holy 
church, without fault or spot or wrinkle, or any other flaws. (Ephesians 5:25-27)  We are 
already God’s children, though what we will be has not yet been seen. But we do know 
that when Christ returns, we will be like Him. We will be perfect and see Him as He is. (1 
John 3:2) 
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3.  Santificação 
 

Isto significa separar-se para Deus atravéz da obra de Cristo, separação do mal 
continuando com conformidade para a imagem de Cristo. 

Santificação é a experiência do espirito santo que precisamos diariamente que pode ou 
não pode ser experimentalmente dramática (Pedro em Actos 2:4; 4:8 e depois 4:31), mas 
qual é necessário para viver a vida do espirito (Romanos 8:1-17) e tornar-se como Cristo 
(Efesios 4:13). A santificação é ambos um acto e um processo. 

Há uma santificação posicional. (Hebreus 10:14) As escrituras ensinam que no momento 
que um homem acredita em Cristo ele é santificado. 

Há também uma santificação progrssiva. (Hebreus 10:14, 12:1-2) O processo de 
santificação continua pela vida (Hebreus 10:13 & 14) e envolve o trabalho de Deus no 
crente, mas envolve activamente o crente pessoalmente assim que ele ‘retira o velha 
pessoa... e pôr o nova pessoa’ (Colossences 3:5-10) – veja Mateus 26:40. Lembre-se 
agora nós temos o espirito santo a viver em nós. Vocé não têm uma naturesa pecaminosa 
mas uma nova natureza, Romanos 8:9-11. 

Cristo amou a igreja, e deu-se a si mesmo por ela; para que ele possa santifica-la e limpa-
la com a lavagem da água da palavra. Ele fez isto para que tivesse uma gloriosa  e santa 
igreja, sém falha e ném mácula ou sicatrizes ou outro tipo de máguas. (Efesios 5:25-27) 
nós já somos filhos de Deus, atravéz daquilo que nos seremos aida não foi visto. Mas nós 
sabemos que quando Cristo regressar, seremos como ele. Seremos perfeitos e veremos 
ele como ele é. (1 João 3:2) 
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4. The presence and power of the Holy Spirit 
The gathering church and individual believers become the new place of God’s presence 
on earth (Ephesians 2:19 – 22). Corporately we are a new temple;  a new dwelling place of 
God by His spirit. So we don’t go to a temple or special building to meet God, but we are 
His temple and His spirit comes to us.  

Not only was the New Testament church born through a powerful experience with the 
Spirit (Acts 2:1-4), but it was a powerful, bold community that pulsated with the life of the 
Holy Spirit! In the first ever “Vision and Values New Members Course” in Acts 2, Peter 
explained at the outset that God’s intention for the church was a place where the Holy 
Spirit is welcome to have His way. Right up front, Peter said that things like tongues, 
prophecy, dreams and visions were to be “part & parcel” of church life (Acts 2:17). The 
book of Acts records repeated instances of people being filled with, and operating in the 
power of the Holy Spirit. Paul reminded the Thessalonians that his gospel had come to 
them not in word only, but in power and in the Holy Spirit (1 Thessalonians 1:5). This verse 
sums it up: 

“And in Him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by 
His Spirit.” (Ephesians 2:22) 

The Holy Spirit is SO welcome amongst us!  He alone keeps a church fresh, flourishing 
and full of power and vitality. He is not a super-drug or a stimulant; rather He is the source 
of kingdom power to help us live a victorious life and witness. 

We try to allow Him to lead our meetings and new initiatives. We do our best to allow 
the Holy Spirit to lead us in our meetings. With Him in charge our meetings should never 
be dull or predictable. Holy Spirit led meetings are a great adventure and never boring. 
Therefore, don’t be surprised if you find yourself thinking ‘I wonder what will happen next’! 

We have regular opportunities for filling and refilling; and more filling! 

We ‘eagerly desire’ the spiritual gifts! We are active and intentional about having these 
gifts manifest amongst us. 

We allow Him to touch people as He chooses. Sometimes the Holy Spirit touches 
people in an unseen but significant manner, and on other occasions He touches people in 
a way that is rather more obvious. We want all that God has for us! 
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4. A presença e poder do espirito santo 

A igreja que-se junta e os crentes individualmente torna-se o novo lugar da presença de 
Deus na terra (Efesios 2:19 -22). Corporalmente somos um novo templo; O novo lugar de 
habitação de Deus pelo seu espirito. Então nós não vamos a um templo ou edifício 
especial para encontrar Deus, mas somos o seu templo e seu espirito vem a nós. 

Não somente a igreja do novo testamento foi nascida pela experiência poderosa com o 
espirito (Actos 2:1-4), mas era uma poderosa, comunidade corajosa que-se situavam-se 
com a vida do espirito santo! Na primeira que nunca “Curso de visões e valores de novos 
membros”em Actos 2, pedro explicou no ecountro que a intenção de Deus para a igreja é 
que fosse um lugar onde o espirito é benvindo para têr o seu caminho. Meso em seguida, 
Pedro disse que coisas como linguas, profecias, sonhos e visões era para serem “parte & 
e parcela”da vida da igreja (Actos 2:17). O livro de Actos têm registos de instâncias 
repetidas de pessoas sendo cheias com, e operando no poder do espirito santo. Paulo 
recordou os tessalonissences que este evangelho veio a eles não somente em palavra, 
mas em poder e em espirito  santo (1 Tessalonicences 1:5). Este Vercículo resume isto: 

“E nele vocês tambem estão sendo edificados juntos para-se tornarem a habitação na 
qual Deus vive atravéz do seu espirito.”(Efesos 2:22) 

 

Espirito santo é muito bem vindo no nosso meio! Ele somente mantém a igreja fresca, 
flourescendo e cheia de poder e vitalidade. Ele não é super droga ou estimulante; em 
contrario ele é o recurso do poder do reino para nos ajudar a viver uma vida victorisosa e 
testemunhar. 

Nós tentamos permitir a ele liderar os nossos encontros e novas iniciativas. Nós 
fazemos o nosso melhor para permitir o espirito santo nos liderar nos nossos encontros. 
Com ele no controle os nossos encontros nunca deveriam ser aborecodores preditavéis. 
O espirito santo dirigiu encontros que são uma grande aventura e que nunca deixavam 
aborecidos. Por isso, nunca fique surpreendido se encontrar-se pensando ‘eu admiro 
oque acontecerá asseguir’! 

Temos oportunidades regulares de sentir e resentir; e mais sentimentos! 

Nós ‘ardemente desejamos’ os dons espirituais! Nós estamos activos e funcionais 
acerca de ter esses dons a manifestarem-se no nosso meio. 

Nós permitimos ele tocar as pessoas de como ele escolher. As vesez o espirito santo 
toca as pessoas de uma forma ja mais vista mas duma maneira significante, E em outras 
oucasiões ele toca pessoas de uma forma que é mais ó bvia. Queremos tudo aquilo que 
Deus têm para nós! 
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C. RECEIVING THE BAPTISM OF THE HOLY SPIRIT 
 

For many people receiving the baptism of the Holy Spirit is just a simple matter of asking 
and they receive. But for others it becomes a matter of difficulty and disappointment, so we 
need to look at the matter a little more closely. 

How to receive the baptism of the Holy Spirit 

1. God is sovereign, so there is no stereotyped pattern or technique as to how He gives 
the baptism of the Holy Spirit. John 3:8 - “The wind blows wherever it pleases. You 
hear the sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going”. 

2. The baptism of the Holy Spirit is the sovereign gift of God, but the Bible stresses the 
willingness of the Father to give (Luke 11:13). 

3. The only preconditions that Jesus made for the receiving of the spirit were that we 
should believe on Him and that we should desire (thirst) and ask, and keep on 
asking, for Him (John 7:37-39;  Luke 11:5-13). 

4. Fear is frequently a blockage to receiving. That is why it often helps to seek prayer 
for the baptism in the context of worship. A seeker should not make the wrong 
assumption that God has said “no” if there is no immediate answer to prayer. Quite 
often a person will receive ministry, nothing appears to happen, but several hours or 
a day or two later (when they are not even thinking about the subject) the Spirit 
comes on them. 

 Some folk, mainly through fear of the unknown, take the attitude “If God wants to give 
me tongues, that’s OK. But I am not going to seek for the gift.”  But that is to ignore 
the Biblical injunction to eagerly seek spiritual gifts (I Corinthians 14:1). 

5. Another kind of blockage is, of course, sin. If the Holy Spirit points out sin to us then 
we must repent of it and renounce it before we can expect to receive. But we do not 
have to apply the “muck-rake” - trying to find sins to confess. 

6. Holy Spirit baptism is experiential. It can be SEEN (Acts 8:18 and 10:44). This does 
not necessarily mean that it has to be seen immediately after prayer, or that there 
may be different degrees of experience. Just as the new birth is a unique experience, 
so is the baptism of the Holy Spirit. 

7. Tongues are normally the initial evidence (Acts 2:3-4; 10:46, 19:6), but some people 
may not ultimately have this gift. Don’t be passive when believing God for tongues - 
you speak, use your tongue - like Peter getting out the boat to walk on water, he had 
to use his own feet and begin walking as he always did!  
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C.  RECEBENDO O BAPTISMO DO ESPIRITO SANTO 
 

Para muitas pessoas receber o batismo do espirito santo é apenas um simples caso de 
pedir e eles apenas receberem. Mas para outros tosna-se um caso de dificuldade e 
desapontamento, então precisamos de ver o caso um pouco mais próximo. 

 

Como receber o batismo do espirito santo 
 
1. Deus é soberano, assim não há uma forma unica  padrão ou tecnica acerca de 

como ele dá o batismo do espirito santo. João 3:8 – “O vento sopra onde-se 
agrada. Você ouve o sóm, mas não podes dizer de onde vem ou a onde vai. 

2. Batismo do espirito santo é o dóm soberano de Deus, mas a bíblia eleva a falta de 
vontade de Deus para dar (Lucas 11:13). 

3. As únicas pre-condições que Jesus fez para receber o espirito santo é que 
tinhamos que crêr nele e que tinhamos que desejar (têr sede) e pedir, e continuar 
a pedir, nele (João 7:37-39; Lucas 11:5-13). 

4. Medo é frequentemente um bloqueio de receber. É por isso que sempr ajuda 
procurar orações par o batismo no contexto de louvor. Um que busca não deve 
fazer uma assunção errada que Deus disse “não” se não há uma resposta 
imediata para oração. Muitas vesez a pessoa pode receber ministração, nada 
parece acontecer mais depois de algumas horas ou um dia ou dois depois (Mesmo 
ném quando estão a pensar nesse assunto) o espirito vem neles. 

Alguns individuos, lançam medo de desconhecido, tomam a atitude “se Deus 
quiser me dar as linguas, isso tá bom. Mas eu não vou procurar o dóm. “Mas isso é 
para ignorar a injeção bíblica para ardemente buscar os dóns espirituais 
(1 Corintios 14:1). 

5. Um outro tipo de bloqueio é, com certeza, pecado. Se o espirito santo aponta 
pecado para nós aí temos que nos arepender dele e renunciarmos isto antes de 
esperarmos receber. Mas não devemos aplicar um marco de controle tentando 
buscar pecados para confessar. 

6. batismo do espirito santo é experiêncial. Isto pode ser VISTO (Actos 8:18 e 10:44). 
Isto não quer dizer necessáriamente que deve ser visto imediatamente depois da 
oração, ou que possam haver diferentes degraus de experiência. Bem como o 
novo nascimento é experiência única, assim é o batismo do espirito santo. 

7. Linguas são normalmente os primeiras evidências (Actos 2:3-4; 10:46, 19:6). Mas 
algumas pessoas não podem ultimamente têr este dóm. Não seje passivo quando 
crêres em Deus para linguas – você fala, use a sua lingua – como pedro saindo do 
barco para andar sob a água, ele teve que usar seus próprios pés e começar a 
andar de como têm vindo a andar!  



 

 31 

Chapter 4 – Church and Kingdom 

Church and Kingdom – Matthew 16:18 

1. CHURCH TO ADVANCE THE KINGDOM (Acts 1 and 2) 
In Acts 1, Jesus met with His disciples and spoke about the kingdom. Throughout the 
gospels He had spoken mostly about extending the kingdom. How was it going to happen 
in an on-going, sustainable, healthy manner?  The answer?  Acts 2 and THE FIRST 
LOCAL CHURCH is born in Jerusalem. From that moment on, history is the story of the 
establishment and multiplication of vibrant local churches that become lamp-stands in 
communities. This is how the kingdom is advanced. A revelation of Jesus as Lord must be 
accompanied by the building of churches. (Matthew 16) 

The Bible says we have been rescued from the Kingdom of darkness and that we have 
been brought into the Kingdom of the Son He Loved. (Colossians 1:13-14) 

The Kingdom of God therefore is the rule of God, firstly over the lives of those who have 
accepted His rule (Matthew 7:21), but also over the whole world and its history. God, the 
king of the universe, rules over the affairs of men in order to bring to pass His purposes on 
earth. (Daniel 4:34-35) 

It is clear that the Kingdom of God is the central theme of Jesus’ teaching. Matthew makes 
this clear when he summarises Jesus’ early ministry in the following way:  Jesus went 
throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the 
kingdom, and healing every disease and sickness among the people. (Matthew 4:23)  It 
should be noted that Jesus preached the gospel of the kingdom which involves far more 
than the gospel of salvation; salvation is only an essential first step. 

1.1 Kingdom and Church – how are they related? 

This issue is one of the most important in understanding the Kingdom yet it causes 
Christians great confusion. Even the Apostles, the founders of the church, were asking 
Jesus just before His ascension (Acts 1:6) “Lord are you at this time going to restore the 
Kingdom to Israel?” demonstrating they still had a geopolitical view rather than a spiritual 
view of God’s Kingdom. Jesus’ response was to define the nature of the Kingdom and how 
it would grow in the era between His first second comings. “You will receive power when 
the Holy Spirit comes on you; and you will be my witness in Jerusalem, and all Judea and 
Samaria and to the end of the earth” (Acts 1:8). 

We are living in the time period when the Kingdom has come but not yet fully come, when 
the present age and the age to come co-exist in tension. In this era the Holy Spirit has 
been poured out on the church in order to preach the Kingdom to the ends of the earth 
until the close of this present age. 

The church is not the same as the Kingdom. Since Church or ecclesia refers to the 
called out Assembly of God’s people while the Kingdom refers to the rule of God over the 
cosmos – the Kingdom is much wider than the church.  

The Kingdom creates the Church. The Kingdom is always prior to the church. As the 
reign of God breaks into this world men and women are confronted with the demands of 
King Jesus. The moment they accept His Lordship they become part of the church. So the 
life of the Kingdom brings the church into being.  
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CAPITULO 4 – Igreja e Reino 

Igreja e reino – Mateus 16:18 

1. IGREJA PARA AVANÇAR O REINO (Actos 1 e 2) 
Em Actos 1, Jsus encontrou-se com os seus discipulos e falou acerca do reino. Ao longo 
de todos evangelhos ele tem falado maioritariamente acerca de estender o reino como é 
que isto iria acontecer numa maneira contínua, sustentável, saudável  maneira? A 
resposta? Actos 2 e a primeira igreja local nasce em Jerusalém. Desse momento em 
diante a história é o conto do estabelecimento e multiplicação de  vibrantes igrejas locais 
que se tornaram as lamparias nas comunidades. É asim como o reino é avançado. A 
revelação de Jesus como senhor deve ser acompanhado com a construção de Igrejas. 
(Mateus 16) 

A biblia diz que fomos resgatados do reino das trevas e que fomos trazidos ao reino do 
filho que ele amou. (Colossences 1:13-14) 

O reino de Deus é por isso que é o governo de Deus, primeiramente sob as vidas 
daqueles que oaceitaram suas regras (Mateus 7:21), mas também sob todo mundo e 
suas histórias. Deus o rei do universo, governa sobre os casos do homem de maneiras a 
faze passar os seus propositos na terra. (Daniel 4:34-35) 

Esta claro que o reino de Deus é o tema central dos ensinos de Jesus. Mateus clarifica 
isto quando ele resume o ministério primitivo de Jesus dessa maneira: Jesus foi por toda 
a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando a boa nova do reino, e curando todas 
doenças e pestes no meio do povo.(Mateus 4:23)Deveria ter sido notado que Jesus 
pregava o evangelho do reino que envolve mais alem que o evangelho da salvação; A 
salvação é apenas o primeiro e  um bom passo essencial. 

1.1 Reino e igreja – como eles estão relacionados? 

Este caso é um dos mais importantes no entendendimento do reino ainda que isto cause 
uma grande confusão aos cristãos. Mesmo aos Apostlos, os fundadores da Igreja, 
estavam perguntando a Jesus logo antes da sua ascessão (Actos 1:16) “senhor será que 
desta vez vais restaurar o reino para Israel?” Demonstrando eles eles aida tinham uma 
visão geopolítica mais doque uma visão espiritual do reino de Deus. A resposta de Jesus 
era de definir a natureza do reino e o como iria crescer entre a sua primeira e segunda 
vinda. Vocês recebe-rão poder quando o espirito santo vier sobre vocês; e voces seram  
meus testemunhos em Jerusalém  e toda a Judea e samaria  e até ao fim da tera”. (Actos 
1:8) 

Estamos a viver num periodo de tempo onde o reino ja veio mas que ainda não veio 
completamente, quando o tempo presente e o tempo que vem com- existir em tensão. 
Nesta era o espirito santo tem sido deramado sob a Igreja de modo a pregar a pregar o 
reino para o fim dos tempos na terra até proximo deste tempo presente. 

A igreja não é a mesma coisa  que o reino de Deus. Desde que a Igreja ou Ecclesia 
referem se a assembleia do povo dos chamados de Deus enquanto a igreja refere-se as 
regras de Deus sobre os Cosmos-O reino é mais grande que a Igreja. 

O reino cria a Igreja. O reino tem mais prioridade que a Igreja. Assim que o reino de 
Deus se espalha neste mundo homens e mulheres são confrotados com as demandas do 
Rei Jesus. O momento que aceitam o seu senhorio eles tornam-se parte da igreja. Assim 
a vida do Reino traz assim a sua existência. 
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The church has been entrusted with the proclamation of the Kingdom. The gospel is the 
gospel of the Kingdom of God and the church is to preach it to all nations to the end of the 
age. Preaching will include doing ‘the works of the Kingdom’ – acts of compassion, 
miracles of healing, standing against injustice – that demonstrate the reality of the 
message. 

The church has been given authority and power as the proclaimer of the Kingdom. The 
church is Christ’s body, His representative on earth. The church is Christ’s ambassador on 
earth and has been given the ministry of reconciliation. The church has been given the 
keys of the Kingdom and the power of the Holy Spirit. 

The church is to demonstrate the presence of the Kingdom here and now. The church 
lives in 2 ages at the same time, living in this present age but experiencing the reality of 
the “powers of the age to come” (Hebrew 6:5). The church is meant to demonstrate now 
the quality of life in the coming Kingdom. The world should be able to look to the church 
and see something of God’s eternal future – a reconciled, worshipful, inclusive, healed and 
restored people.  

1.2. What are the implications for us? 

We are not just church–goers, we are Kingdom people. Our lives are to be lived under the 
Lordship of Christ in every area, not just when we are ‘in’ church – ‘The Kingdom of God is 
within you” (Luke 17:21). Our allegiance is first and foremost to King Jesus. 

The church is a community of the King – our relationships, which are the backbone of the 
church life, are to reflect the new reality of life in the Kingdom rather than old ways of 
relating. This will affect our attitudes and behaviour in every area – the way we view 
people from other races and communities, the way we view our money and possessions, 
the way we get married, the way we settle our differences, etc. 

The church is a prophetic community – we are to demonstrate ‘the presence of the 
kingdom’ to our communities / our nation who have no idea that the gospel is the answer 
to their deepest needs.  

1.3 Local Church – not just ‘all part of the universal church’ 
(Revelation 2-3) 

Christ’s passion for His universal bride is shown in His specific and intimate concern for 
these local churches. The epistles were written to local churches. Acts 2 saw people 
getting ADDED to actual local units of the universal church. 

2. THE FULLNESS OF CHRIST TO FILL THE EARTH 
(Ephesians 1:22) 

Christ fills the church, and through the church will fill the earth, one person and one 
community at a time. The prophets rang out “The earth shall be filled with the knowledge 
of the glory of the Lord just like the waters covers the sea”. How?  By churches. In 
Romans 15, Paul declared that from Jerusalem around to Illyricum he had ‘fully preached’ 
the gospel of Christ. How could he say this?  Because he had planted churches in every 
region that would ‘fully reach’ their regions. Each local Church should know what God has 
called them to do and the grace they have been given to do it. Paul and Barnabus 
understood this as apostles caring for churches (2 Cor 8:1, Acts 13:22-23, 1 Cor 1:4-7). 
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A igreja foi confiada com a proclamação do reino Deus. O envangelho é o envagelho do 
reino Deus e a I greja deve pregar isso a todas nações ate o fim dos tempos. Pregar 
incluirá “fazer as obras do reino” – Actos de compaixão, miagres e curas, parar firme 
contra injustiça – isso demonstra a realidade da mensagem. 

A igreja foi dada autoridade e poder como  proclmador do reino. A igreja é o corpo de 
Cristo, o seu representatio na terra. A Igreja é o embaixador de Cristo na terra e foi dado o 
ministerio de reconciliação. A I greja foi dada as chaves do reino e o poder do espirito 
santo. 

A I greja esta para demonstrar a presença do Reino aqui e agora. A igreja vive em dois 
tempos  ao mesmo tempo, vivendo no tempo presente mas esperimentando a realidade “ 
os poderes do tempo que ainda vem” (Hebreus 6: 5). A Igreja esta suposta a demonstrar 
agora a qualidade de vida do reino que ainda esta por vir. O mundo deve ser capaz de 
olhar para igreja e ver alguma coisa do futuro eterno de Deus – o reconciliado, adorador, 
inclusivo, curado e povo restaurado. 

1.2 Quais são as implicações para nos? 

N ão somos apenas individuos que vão a igreja, somos povo do reino. As nossas vidas 
devem ser vividas debaixo do senhorio de Cristo em todas areaS, não so apenas quando 
estamos ‘dentro’ igreja - O reino de Deus está em voces”(Lucas 17:21). A nossa elegancia 
é primaria e mais mais para o rei Jesus. 

A igreja é a comunidade do Rei – os nossos relacionamentos, que são as bases da vida 
da igreja, estão para refletir a nova realidade de vida no reino mais doque os antigas 
maneiras de relacionar. Isso vai afectar nossas atitudes e compotamento de todas as 
areas- a forma como avistamos as pessoas de outars raças e comunidades, a maneira 
como vemos o nosso dinheiro e possessões, a maneira como nos casamos, a maneira 
como destacamos  as nossas diferenças, etc. 

A Igreja é uma comunidade proféctica – estamos para demonstrar ‘a presença do reino’ 
para as nossas comunidades/- as nossas nações que não tem ideia de que o evangelho é 
a resposta das suas profundas necessidades. 

1.3 Igreja local – não só “todas partes da igreja universal” (A pocalipce 2-3) 

A paixão de Cristo para sua noiva universalmente é monstrado no seu ultimato e 
concernimento para estas igrejas locais. As epistolas foram escritas para essas igrejas 
locais. Acos 2 vi povo a ser ACRESCENTADO Para  as unidades actuais locais da Igreja 
universal. 

2. A PLENITUDE DE CRISTO PARA ENCHER A TERRA  
Efesios 1:22. Cristo enche a Igreja, e atravez da Igreja vai encher a terra, uma pessoa e 
uma comunidade de cada vez. Os profetas gritavam”A tera vai ser enchida com o 
conhecimento da glória do senhor  bem como as águas cobrem o mar”. Como? A traves 
das Igrejas. Em Romanos 15, Paulo declara que desde Jerusalem avolta de IIIyrcum ele 
já tnha’completamente pregado’ o evangelho de Cristo. Como ele pude dizer isto? Porque 
ele tinha plantado igrejas em todas regiões que apoia’completamente alcançar’suas 
regiões. Cada igreja local deveria saber oque Deus tem os chamado para fazer e a graça 
que lhes foi dada para fazer. Paulo e Barnabé entendiam isso como apostlos quidando a 
Igreja (2 Corintios 8:1, Actos 13:22,23, 1 Corintios1:4-7). 
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3. A CLEAR PURPOSE REDUCES FRUSTRATION 

A clear purpose not only defines what we do, it defines what we do not do. An example of 
a purpose statement: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ORGANISING AROUND YOUR PURPOSES 

The Circles of Commitment (four concentric circles) illustrate who we do it with. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

The Circles of Commitment 

The goal of your church is to move people from the outer circle (low commitment / 
maturity) to the inner circle (high commitment / maturity).  

Jesus Recognised Different Levels of Commitment 

Jesus’ ministry included ministering to the Community, feeding the Crowd, gathering a 
Church, challenging the Committed, and discipling the Core – mainly in connect groups. 
We do this through teaching, discipleship and the experience of small groups and 
congregational life. 

Grace Generation Church is a multicultural church reflecting God’s 
grace and Spirit in this current generation. 

Our Vision is 
To love and obey God 

To be devoted to God’s Word and Spirit 
To raise and release leaders from all nations 

To father the fatherless 
To be a resource base for planting New Testament Churches 

crowd 

church 

CORE 
Mature 

Members 

regular 
attenders 

unchurched 

members 
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3.  UM PROPOSITO CLARO REDUZ FRUTRAÇÃO 
O proposito claro não só define oque nós fazemos, isso tambem define oque não 
fazemos. Um exemplo de uma afirmação de um proposito: 

4. ORGANIZANDO-SE A VOLTA DOS SEUS PROPOSITOS 

Os circulos de comentimento (quatro circulos concentricos) I lustra com quem fazemos 
isto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os circulos de comentemento 

O objectivo da sua igreja é de mover as pessoas do circulo de fora 
(comentimento de inrerior/ maturidade) para o circulo interno (comentimento 
superior / maturidade). 

JESUS RECONHECEU NIVEIS DIFERENTES DE COMETIMENTO 

O ministério de Jesus incluia ministeriar a comunidade, alimentar a população, ajuntar a 
Igreja, desafiando o cometimento, e discipular os co- principais conectados grupos. 
Fazemos isto atravez do ensino, discipulado, e experiencia de conectar grupos e uma 
vida congregacional. 

A Igreja da geraração da graça é uma Igreja multicultural refletindo a 
graça de Deus e espirito nesta geração coreente. 

A nossa visão é 
Amar a Deus e obedecer a Deus 

Estar devocionado a palavra de Deus e espirito 
Le vantar lideres e liberar lideres de todas nações 

Ser pai de quem não tem pai 
Ser um recurso basico para plantar igrejas do novo testamento. 

MEMBROS 
CO-

MATUROS 

Atendentes 
regulares 

Os não da Igreja 

membros 

povo 

igreja 

conumidade 
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5. HOW DO I JOIN THE CHURCH?  

 “From Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows 
and builds itself up in love, as each part does its work” (Ephesians4:16) 

“The body is a unit, though it is made up of many parts.” (1 Corinthians 12:12) 

A hand, for example, is a part of the body because it receives blood and gives blood. In a 
car-crash, a person may be ‘dismembered’ and lose a hand. At this point, the hand ceases 
to be a member because it is no longer giving and receiving ministry. So it is with our 
church; membership is active and functional. The church is not an institution like a golf 
club or a political party, but a living organism. Becoming a member is not about signing a 
form, but about behaving like a member!  Every organ (member) of your body is 
meaningfully involved in the life of your body and so it should be with membership of 
Christ’s body, the church. 

6. OUR FIVE EXPRESSIONS OF MEMBERSHIP 

6.1 Together Through Sunday Meetings 

6.2 Together Through Small Groups 

Small groups are communities of friends of +/- 10 people within the wider community of 
our church. The purpose of connect groups is to do life together enjoying the three goals of 
Community, Discipleship, Evangelism. 

6.3  Together Committed To Tithes & Offerings 

But just as you excel in everything – in faith, in speech, in knowledge, in complete 
earnestness, and your love for us – see also that you excel in this grace of giving (2 Cor 
8v7).  

Not a biblical law: Tithing (giving 10% of gross income) is no longer a law as it was in Old 
Testament times. But it is now a principle that, out of respect for the greater power of 
God’s grace, should be equalled or bettered.  

6.4 Together Promoting Our Family Atmosphere 

The primary biblical metaphor for the church is a family, and we are passionate about 
protecting the family atmosphere of our church. The main gift that ensures this is that of 
hospitality - words, actions and attitudes of love and acceptance towards others. It involves 
opening our homes, but it extends to Sunday meetings, small Groups and wherever we 
find ourselves. 

6.5  Together Through Leading & Following 

Leading and following are two vital components of a healthy church and the advance of 
God’s Kingdom. Remember, when leaders lead and the people follow – praise the Lord! 
(Judges 5v2) 

Leading: in keeping with the leadership layout of Jesus and Paul, we try to lead gently, 
humbly, down-to-earth and approachably, with servant hearts, through example, with 
God’s authority but respecting individual conscience, and through team (based on Heb 
13v7-24). 

Following: Based on the same scriptures, we encourage followers to follow our example, 
honouring the reality that we must give account to God, obeying us, helping us enjoy life 
and leadership, and by praying for us. 
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5. COMO EU ME JUNTO A UMA IGREJA? 

“Aparttir dele a todo o corpo, juntado e assegurado junto nele por todo ligamento de apoio, 
cresce e edifica-se a si mesmo em amor, assim que cada parte faz seu trabalho” (Efesios 
4:16) 

“O corpo é uma unidade, embora é composto de muitas partes.” (1 Corintios 12:12) 

A mão, por exemplo, faz parte do corpo porque recebe sangue e dá sangue. Num 
acidente de carro, a pessoa talvez ’ficou sém membros’e perder uma mão. Até este ponto, 
a mão cessa de ser membro porque não mais dá e ném recebe ministério. Assim é com a 
nossa igreja; ser membro é ser activo e funcional. A igreja não é uma instituição como um 
clube de golf ou um partido politico, mas um organismo vivo. Tornar-se membro não é 
acerca de assinar formulas, mas acerca de-se comportar como membro! Todo orgão 
(membro) é significante envolvido na vida do seu corpo assim tem que ser com os 
membros do corpo de cristo, a igreja. 

6.  AS NOSSAS CINCO EXPRESS#ES DE SER MEMBROS 

6.1 Juntos atravez do encontro de domingo 

6.2  Juntos atravéz de pequenos grupos conectos 

Pequenos grupos são uma comunidade de amigos de + /- 10 pessoas dentro de um grupo 
maior da comunidade da igreja. O proposito de grupos conectos é de fazer a vida juntos 
alegrando-se nos três objectivos da comunidade, discipulado, evangelismo. 

6.3 Juntos cometidos para dizimos e ofertas. 

Assim como tu ages em todas coisas – na fé, no discurso, em conhecimento, em comleta 
pertença, e o vosso amor para conosco- veja tambem que você age nessa graça de dar 
(2 Corintios 8:7) 

Não uma lei Biblica: Dizimar (dar a 10% do que ganhas) já não é mais uma lei como era 
no tempo do velho testamento. Mas é agora um princípio que, fora do respeito do grande 
poder da graça de Deus, deve ser igualado ou melhorado. 

6.4 Juntos promovendo a atmosfera da nossa familia  

A metafora primaria para igreja é a familia, e nós estamos apaixonados acerca de 
proteger a atmosfera familiar da nossa igreja. O dóm principal que garante isso e o da 
Hospitalidade – palavras, acções e atitudes de amor e aceitação  para com os outros. Isso 
envolve abrir nossas casas, mas tambem estende-se para os encontros de domingo, em 
pequenos grupos e qualquer lugar que nos encontramos. 

6.5 Juntos atravez da liderança e seguindo 

Liderar e seguir são dois componentes vitais para uma igraja saudavél e o avanço do 
reino de Deus. Lembrar, que quando lideres lideram e o povo segue – louvado seja o 
Senhor! (Juízes 5:2) 

Liderando: Guardando o modelo de liderança de Jesus e Paulo, tentamos liderar 
gentilmente, humildemente, abaixo para terra  com proximidade, com corações de servos, 
atravéz de um exemplo, com autoridade de Deus respeitando a consciência individual, e 
atravéz de uma equipe (baeados em Hebreus 13:7-24) 

Seguindo: Baseado nas mesmas escritura, encorajamos seguidores a seguirem o nosso 
exemplo, Honrando a realidade de que temos que prestar contas a Deus, obedecendo-
nos, ajudando-nos a divertir-se com a vida e liderança, e por orar por nós. 
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6.5.1 Our Leadership Layout 

Jesus is the head of the Church (Eph 1v18-23). 

Apostles and prophets continuously help lay solid foundations and help us stay on course 
(Eph 4, Acts 11-14). 

Elders/overseers/pastors: scripture presents a team of elders who oversee the church by 
guarding, guiding and governing the local congregation (see Acts 14v23, Acts 20v28, 1 
Tim 5v17, 1 Tim 3, Titus 1 & 2, 1 Pet 5). 

Deacons: these are men and women who work closely with the elders by serving as senior 
leaders (see Acts 6, 1 Tim 3). 

Pastoral Team: this is a team of men and women who to assist the elders in pastoring the 
flock, and they do this mostly through our Connect Groups. 

Saints: we are all saints who actively participate in our body, and due to unique gifts and 
passions, many will rise into various positions of leadership and responsibility (1 Cor 12, 
Rom 12). 

Application: Our aim is to be leaders that are a joy to follow, and we are committed to a 
gentle and grace-filled style of leadership. In turn, each member needs to be willing to be 
joyfully submitted to the leaders. 

6.5.2 Who’s who in New Testament leadership? 

The Headship of Jesus 

Col 1v18 says Jesus is the head of the church. This truth is so obvious that it is possible to 
gloss over it and lose the impact. It is a mighty truth with implications that set the entire 
tone of New Testament leadership. Think about it: if Jesus really is the head of the church 
then…  

He appoints the leaders (Acts 20v28). If not, then we can vote & choose them ourselves! 
Terry Virgo writes: “John Stott says, “The New Testament never contemplates the 
grotesque situation in which the church commissions and authorises people to exercise a 
ministry for which they both lack the divine call and the divine equipment” (John R W Stott, 
God’s New Society, IVP, 1979). Throughout the Old Testament, God chose whom He 
would to lead His people. The same principle applies in the New Testament church. Jesus, 
our ascended Christ, gave gifts. We cannot make people into leaders. We cannot simply 
vote them into office. We can observe and note the grace of God on people. We can see 
the anointing and respect the gift of God. A church that honours God's gifts honours God, 
and experiences God's ongoing favour.” (Newfrontiers Magazine, Volume 2, Issue 04, 
Sept-Nov 2003, Pg 7. 

His under-shepherds must imitate his style of servant leadership.  

It gives such faith and confidence to us under-leaders! Our boss is not only Head of 
the Church, but “head over all things for the church” (Eph 1v22) – Hallelujah!  

We must strive to have a biblical leadership layout, rather than our own model. As I 
understand it, the biblical layout consists of Jesus the Head “giving gifts to men” (Eph 4v8). 
I have divided up these gifts into the categories of (1) Ephesians 4 Ministry Gifts, and (2) 
Local Church Ministry Gifts, but in their outworking there is considerable overlap. 
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6.5.1 O nosso esboço de liderança 

Jesus é o cabeça da Igreja (Efesios 1: 18-23) 

Apostlos e Profetas continuamente ajudam a estabelecer fundações sólidas e nos ajudam 
a permanecer em curso (Efesios 4, Actos 11-14) 

Lideres / anciaõs/Pastores: As escrituras apresntam uma equipa de ancaõs que velam 
pela igreja guardando, dirigindo, e governando a congregação local (veja Actos 14:23, 
Actos 20:28, 1 Timoteo 5:17, 1 Timoteo 3, Titus1 & 2, 1 Pedro 5). 

Diáconos: esses são homens e mulheres que trabalham proximadamente dos Pastores 
servindo como pastores séniores (ver Actos 6, 1 Timoteo 3). 

Equipe pastoral: Esta é uma equipa de homens e mulhers  que tambem assistem os 
anciaõs ao pastoreiar o rebanho, e eles fazem isto muitas vesez atravez de nossos 
grupos conectos. 

Crentes: Somos todos crentes os quais activamente participam no nosso corpo, e fazer 
com dóns únicos e paixões, muitos levantaram para diversas posições de lidernça e 
responsabilidades (1 Cor 12, Romanos 12). 

Aplicações: O nosso objectivo é de ser liders que é uma alegria segui-los, e estamos 
cometidos a uma liderança com estilo jentil e cheio de graça. Em volta, cada membro 
precisa estar pronto para estar alegremente submetid aos lideres. 

 

6.5.2 Qué é quém  na liderança no novo testamento 

O cabeçálhio é Jesus 

Colossenses 1:18 diz que Jesus é o cabeça da Igreja. Esta verdade é tão obvia que é fácil 
glutinar sobre ela e perder o impacto. É uma verdade poderosa com implicações  que 
estabeleceu em toda liderança do novo testamento. Pense nisto: Se Jesus é realmente o 
cabeça da igreja e daí... 

Ele indica os lideres (Actos 20:28). Se  não, aí nós podemos votar & escolher lhes para 
nós mesmos! Terry Virgo escreve: John Stott diz, “ O novo testamento nunca contempla 
uma situação na qual a comissão da igreja e autorize as pessoas para exercerem um 
ministério ao qual onde ambos têm falta da chamada divina e equipamento divino” (John 
R W Stott, Nova sociedade de Deus, IVP, 1979). Em todo velho testamento, Deus 
escolheu quem ele pude para liderar o seu povo. O mesmo principio aplica-se na igreja do 
novo testamento. Jesus, o nosso ascendente Cristo, deu dóns. Nós não podemos tornar 
pessoas em ideres. Nós não podemos simplesmente vota-los para o oficio. Nós podemos 
observar e votar a graça de Deus sobre as pessoas. Nós podemos ver a unção e 
respeitar o dóm de Deus. A igreja que honra os dóns de Deus honra a Deus, e 
experimenta o favor continuo de Deus.” (Revista da Newfrontiers, volume 2, issue 04, 
sept-nov 2003, Pg 7.) 

As ovelhas que estão debaixo dele devem imitar o seu estilo de liderança de servo. 

Isso dá uma fé tal e confiança para nós que estamos debaixo dos lideres! O nosso 
chefe não é apenas cabeça da igreja, mas “cabeça sobre tudas as coisas para a 
igreja”(Efesios 1: 22)- Halleluia! 

Temos que lutar para ter o modelo biblico de liderança, Envez do nosso próprio 
modelo. Como entendo isto, o modelo biblico consiste em Jesus o cabeça “dando dóns 
aos Homens” (Efesios 4:8). Eu já dividi esses dóns em categorias  de  (1) Efesios 4 dóns 
ministeriais, e (2) Dóns ministeriaias da igreja local, mas no seu funcionamento eles 
sobrepõem-se consideravelmente.  
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This table presents what I consider to be the simple leadership layout of the New 
Testament church, to help us to place ‘elders’ in the larger picture. Start reading at the 
bottom and work your way up:  

The Local 
Church 

Ministry Gifts 

Elders, Deacons, Saints: Paul seemed to think in terms of Elders and 
Deacons and Saints (Phil 1v1).  

Saints: ‘Saints’ is a phrase for ‘the royal priesthood of all believers’ (1 Pet 
2v9) or ‘the body’ (1 Cor 12). Within the body are all manner of other 
leadership gifts and a multitude of other spiritual gifts (see 1 Cor 12, Rom 
12). Some will emerge as elders and deacons.  

Deacons: These are those who have so proven themselves in general 
situations of leadership that they are set apart for weightier leadership 
responsibility (see Acts 6, 1 Tim 3, and the later chapter on deacons).  

Elders: These are the men who lead local churches (see Acts 14v23, 
Acts 20v28, 1 Tim 5v17, 1 Tim 3, Titus 2, 1 Pet 5).  

Evangelists, Pastors, Teachers 

These three gifts, along with apostles and prophets, make up the five-fold 
team of gifts most clearly mentioned in Eph 4. These five gifts are 
essential building gifts that must be operating for the church to be all that 
God intends it to be. These 3 gifts are not lesser gifts than apostles and 
prophets, but there is a ‘firstness’ about the foundation laying ministry of 
the apostle and prophet (see Eph 2v20; Eph 4v11f; 1 Cor 12v28). These 
gifts will operate in their local church, and may also spill out to serve the 
wider body. 

The 
Ephesians 4 
Ministry Gifts 

Apostles & Prophets 

These were originally the pre-ascension apostles with their unique calling 
and commissioning by Christ. They had the role of being the literal pillars 
of the early church (Mk 3v14; Acts 1v26; Acts 2v42; Acts 6v6). Thereafter 
came other ‘post-ascension’ apostles mentioned in scripture such as Paul 
and Barnabas (Acts 14v14), Andronicus & Junias (Rm 16v7), Timothy & 
Titus, and surely others not specifically mentioned in scripture (2 Cor 
11v5). And from biblical times until the return of Christ we enjoy the 
ongoing ministry of ‘modern-day’ apostles and prophets (Eph 4v11-13). 
These gifts will operate in their own local churches, and will certainly spill 
out to serve the wider body. 

Jesus the 
Head 

Jesus 

The Head of the Body (Col 1v18)  

The Chief Foundation (Eph 2v20-22; 1 Pet 2v4f)  

The Great Apostle (Heb 3v1)  

The Great Prophet (Mt 13v57; Mt 21v11)  

The Great Evangelist (Lk 19v10)  

The Great Pastor (Jn 10v11)  

The Great Teacher (Mt 23v10 
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Este quadro apresenta o que eu considero ser um modelo simples de liderança da igreja 
do novo testamento, para nos ajudar a estabelecer ‘anciãos’ numa demonstração ampla. 
Começa a ler de baixo para címa. 

Os dóns 
ministeriais da 

igrja local 
 

Anciãos, Diáconos, crentes 
Paulo parecia pensar em termos de Anciãos e Diáconos e os os crentes 
(Filipenses 1:1). 
Santos: ‘Santos’ é a palavra para o sacerdócio real de todos crentes (1 
Pedro 2:9) ou ‘o corpo’ (1 Cor 12). Dentro do corpo há to das maneiras de 
outros dóns de liderança e multidões de outrosdóns espirituais (veja 1 Cor 
12, Rom 12). Alguns vão emergir  mo anciãos e Diáconos. 
Diáconos: Esses são aqueles que se provaram em todas situações de 
lideranç que eles se poêm aparte da responsabilidade da lide rança mais 
pesada (ver Actos 6, 1 Tim 3, e o capitulo asseguir de diácono). 
Anciãos: Esses são os homens que lideram igrejas locais (ver Actos 
14:23,20:28, 1 Timoteo 5:17, 1 Timoteo 3, Titus 2,1 Pedro 5) 

Evangelistas, pastores, professores 
Esses são dóns, conjuntamente com os profetas e apostlos, construa a 
equipa dos cinco dons com muita clareza mensionada em Efesios 4. 
Esses cinco dons são  dóns essenciais para edificação que devem estar a 
operar para Igreja para que seja tudo aquilo que Deus tencionou que 
fosse. Esses 3 dóns não são menores  do que os apostlos e profetas, 
mas há primeridade acerca do ministerio do estabelecimento das 
fundações dos aposlos e profetas (ver Efesios 2:20; Efesios 4:11; 1 Cor 
12:28). Estes dóns vã operar nas suas igrejas locais, e tambem pode sair 
fora para servir o resto do corpo. 

Os dóns 
minsteriais de 

Efesios 4 

Apostlos & Profetas 
Essas foram originalmente as pre- ascenções dos apostlos com a sua 
chamada única e comissionando por Cristo. Eles tinham o papel de ser os 
pilares literais  da igreja primitiva (Marcus 3:14; Actos 1:26; Actos 2:42; 
Actos 6:6). Mais tarde vieram outras ‘pós- asceções’ A postlos  
mencionados nas escrituras tal como paulo  e barnabas (Actos 14:14), 
Adornio & Junias (Romanos 16:7), Timoteo e Titos, e com certeza outros 
não especificamente mencionados  nas escrituras (2 Cor 11:5). E dos 
tempos biblicos até ao regreso de Jesus nos alegremos no ministerio 
continuo dos ‘dias modernos ‘Apostlos e Profetas  (Efesios 4:11-13). 
Esses dons vãooperar nas suas igrejas locais, e certamente sairão para 
servir o resto do crpo maior. 
 

Jesus o cabeça 

Jesus 

O cabeça do corpo (Col 1:18) 

O chefe da fundação (Efesios 2:20-22; 1 pedro 2:4f) 

O grande Apostlo (Hebreus 3:1) 

O grande Profeta (Mat 13:57; Mat 21:11) 

O grande evangelista (Luc 19:10) 

O grande pastor (João 10:11) 

O grande professor (Mat 23:10) 
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Chapter 5 – The Bible 

Revelation - General and Special 

When God made Adam & Eve and placed them in the garden His purpose was to have 
fellowship with them. 

When man fell, sin blinded us and made us incapable of understanding spiritual matters 
without God’s help. God in His love has provided a revelation of His salvation for us. 

The Bible speaks about two kinds of revelation - general revelation and special 
revelation. 

1 GENERAL REVELATION 
God gave general revelation to humans so they would desire to search for fuller 
knowledge of God and His plan of salvation. 

There are three very important ways that God has revealed Himself to His people. 

1.1 Through nature 

As we see the beauty of nature, and its perfect order, we realise that its existence is not an 
accident. There is someone who has created it. From nature we receive knowledge of God 
as Creator. We see in nature a reflection of God’s power, glory, wisdom and goodness. 
We read in Romans 1:19-20, “Since what may be known about God is plain to them, 
because God has made it plain to them.” 

1.2 Conscience 

Every man is born with an awareness of moral values which judge his actions, showing the 
Creator to be moral (Roman 2:14-15). 

1.3 Through history 

The study of mankind’s history is another source of God’s revelation of Himself to people. 
The rise and fall of nations and kingdoms is a reflection of God’s power and wisdom in 
accomplishing His plan. Much of what we know about ancient history has been learned 
from accounts in the Bible. 

God has revealed Himself through history, by means of Israel’s understanding of God and 
God’s dealings with Israel. 

General revelation is one of God’s ways of providing man with the knowledge of God, but it 
does have limitations. God ultimately wants fellowship with man, but man cannot find God 
without God’s help. People need a revelation of God’s way of salvation. 
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CAPITULO 5 – A Bíblia 

Revelaçã- Geral e Especial 

Quando Deus fez Adão Eva e lhes pôs no Jardim e seu propósito era têr relacionamento 
com eles. 

Quando o homem caiu, O pecado nos segou e nos tornou incapazes de têr entendimento 
de casos espirituais sém ajuda de Deus. Deus no seu amor providenciou uma revelação 
da sua salvação para conosco. 

A bíblia fala de dois tipos de revelação – revelação geral   e  revelação  especial. 

1 REVELAÇÃO GERAL 
Deus deu salvação geral aos humanos para que eles desejassem procurar por um 
conhecimento completo de Deus e o seu plano para salvação. 

Há três caminhos importantes  que Deus se revelou a sí mesmo para o seu povo. 

1.1 Atravéz da natureza 

Assim que vemos a beleza da natureza, e sua ordem perfeita, notamos que sua 
existência não é um acidente. Há alguém que criou isto. Da natureza nós recebemos 
conhecimento de Deus como criador. Vimos na natureza o reflexo do poder de Deus, 
glória, sabedoria e bondade. Nós lemos em romanos 1:19-20, “desde que o que pode ser 
conhecido acerca de Deus  é claro para eles, porque Deus o fez claro para eles.” 

1.2 Consciência 

Cada homem é nascido dotado de valores morais que julgam suas acções, mostrando o 
criador a ser moral (Romanos 2:14-15) 

1.3 Atravéz da história 

O estudo da história do ser humano é outro recurso da revelação  própria de Deus para o 
povo. O levantar e cair das nações e reinos é uma reflexão do poder de Deus e sabedoria 
no cumprimento do seu plano. Muito daquilo que sabemos acerca da história antiga foi 
aprendida em consideração na biblia. 

Deus têm se revelado a si mesmo atravéz da história, por meios de entendimentos 
Israelitas de Deus e como Deus lidava com Israel. 

A revelação geral de Deus é uma das formas de Deus providenciar ao homem com 
conhecimento de Deus, mas isto têm limitações. Deus ultimamente quer relacionamento 
com o homem, mas o homem não pode encontrar Deus sém a ajuda de Deus.  

Pessoas precisam da revelação dos caminhos de Deus para a salvação. 
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2 SPECIAL REVELATION 
Redemptive revelation is a revelation of saving acts and words of God in history. This 
revelation is climaxed in the Incarnate Word, Jesus Christ (John 1:14). God spoke to 
chosen men and told them to record this revelation. This is how His written Word, the 
Bible, has come to us. In His special revelation God has given us a written revelation - the 
Bible. 

The word Bible comes from the Greek word biblos (Matthew 1:1) which means ‘book’. 
Later on, the meaning developed into ‘the sacred books’ (Mark 12:26; Luke 3:4, 20:42, 
Acts 1:20, 7:42). 

The Bible is a unique book. It took 1 600 years to write (60 generations), and there are 
about 40 authors. Some of the authors were kings or priests, others simple farmers and 
fishermen - yet there is perfect harmony in the Bible - they all tell the same story. They all 
give one account of God, one account of man and one way of salvation. This is a 
miracle of God! 

2.1 Biblical Inspiration 

How do we know the Bible is the inspired Word of God and not just wise and sacred 
writings of men? 

Inspiration 
Biblical inspiration is the power of the Holy Spirit imparted to the writers of the Scripture, 
guaranteeing the accuracy of their writings. (2 Timothy 3:16-17). In other words, the Spirit 
guided the writers in the employment of the words they were to use, and He preserved 
their writing from all error. 

Thus revelation is the communication of truth that cannot be otherwise discovered. 
Inspiration on the other hand, has to do with the recording of the truth. It results from 
revelation. 

Inerrancy 
Not only is Scripture inspired and authoritative, it is also inerrant and infallible. By this we 
mean that it is without error in the original manuscripts. Inerrancy extends to all of 
Scripture and is not limited to certain teachings of Scripture. (Proverbs 30:5-6) 



 

 46 

2. REVELAÇÃO ESPECIAL 

Revelação redentiva é a revelação de guardar os actos e palavras de Deus na história. 
Essa revelaçã é  climatizada na palavra encarnada, jesus cristo (João 1:14). Deus falou a 
homens escolhidos e lhes disse para gravarem assa revelação. Assim é que a sua 
palavra escrita, a biblia, veio a nó. Na sua especial revelação Deus nos dera uma 
revelação escrita – a biblia. 

A palavra biblia vem da palavra grega biblos (Mateus 1:1) que significa ‘livro’. Mais 
tarde, o significado desenvolveu-se para ‘os livros sagrados’(Marcus 12:26; Lucas 3:4, 
20:42,Actos 1:20, 7:42). 

A biblia é um livro único. Levou 1 600 anos para escrever (60 gerações), e têm lá cerca 
de 40 autores. Alguns dos autores eram reis dos sacerdotes, alguns simplesmente 
machambeiros e pescadores – mas ainda existe uma harmonia perfeita na biblia – todos 
eles contam a mesma história. Todas têm dado a mesma conta de Deus, uma conta do 
homem e um único caminho de salvação. Este é um milagre de Deus! 

2.1  Inspiração biblica 

Como sabemos que a biblia éa palavra inspirada de Deus e não espereteza e escritos 
sagrados do homem? 

Inspiração 

A inspiração biblica é o poder do espirito santo impartados aos escritores das 
escrituras, garantindo a acurência das seus escritos. (2 Timoteo 3:16-17). Em outras 
palavras, o espirito dirigia os escritores no emprego da palavra que estavam por usar, e 
eles preservavam os seus escritos de todos erros. 

A revelação é a comunicação da verdade que não pode de utra maneira ser descoberta. 
Inspiração de outra maneira, tem a ver com a gravação da verdade. Resulta da 
revelação. 

Inerância 

Não só as escrituras são inspiradas e autoritárias, é também inerente e infalivel. Com isto 
significa que não tem erro na manuscrito original. Inerrancia se estende para todas 
escrituras e não é limitado para certos ensinos das escrituras. (Proverbios 30:5-6) 
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2.2 Canon of Scripture 

Why were certain books accepted for inclusion in the Canon of Scripture while others 
(e.g. the Apocrypha) were not?  Canon refers to a ‘measuring rod or stick’. When we 
speak of the Canon of Scripture, we mean the books of the entire Old and New 
Testaments that make up the body of Holy Scripture. Each book gained its place in the 
Canon through measurement or testing according to certain criteria. 

What were those criteria? 

Was the book divinely inspired?  Did God inspire its writing? 

Did it contain authentic supernatural characteristics? 

Was the book written under apostolic authority? 
Remember, the church recognised certain books and letters as inspired by God and 
therefore included them in the Canon of Scripture. The books did not become inspired 
because they were included in the Canon; the church merely recognised they were 
inspired! 

This recognition began in New Testament times:  Peter placed Paul’s letters on par with 
Old Testament Scripture in 2 Peter 3:15-16; and Paul himself effectively claimed 
inspiration (1 Corinthians 7:40). The Old Testament Canon was completed and its limits 
fixed in A.D.90. The New Testament Canon was completed at the third Council of 
Carthage in A.D.397. 
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2.2 Canon das escrituras  

Porquê certos livros foram aceites para ser inclusos no canon das escrituras enquanto 
outros (ex: Apocrypha) não eram? Canon significa  ‘varra de medição’. Quando falamos 
do canon das escrituras significa, significa que s livros de todo velho e novo testamentos 
que constituem o corpo de todas escrituras. Cada livro ganhou o seu lugar no canon 
atravéz da medição ou testando de acordo com uma certa critéria.  

Porquê essas eram critérias ? 

O livro foi devinamente inspirado? Será que Deus inspirou ao se escrever? Será que 
continha caracteristicas autenticas sobre naturais? Será que o livro foi escrito sob 
autoridade apostólica?  

Lembrar, a Igreja reconheceu certos livros e cartas como inspirados por Deus  e por isso 
incluiram ihes no canon das escrituras. Os livros não se tornaram inspirados porque 
estavam inclusos no canon; A igreja reconheceu  que foram inspirados! 

Este reconhecimento começou no tempo do velho testamento: Pedro pôs as cartas de 
paulo a par com as escrituras  do velho testamento em 2 Pedro 3:15-16; e Paulo 
pessoalmente clamava inspiração efetivamente (1 Cor 7:40). O canon do velho 
testamento foi completo e seus limites fixados em A.D.90. O canon do novo testamento foi 
completado no terceiro councilio de Cartagoem A.D.397. 
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3. HOW TO APPROACH THE BIBLE 

1) Always try to understand what you are reading. Get an easy translation or Bible 
study aids if possible. 

2) The Scriptures are plain - read them that way - do not always look for hidden 
meanings. 

3) Read the Bible in context. Do not just ‘run away’ with one verse in the Bible - but 
read the verses around it, and even the whole chapter, and book;  to understand 
that verse, e.g. Philippians 4:19;  John 14:13,14;  James 4:2,3. 

 It is important to understand how to use the Bible otherwise you can use the 
Bible to prove anything! 

4) Some things in the Word we have to obey, for example no adultery, no swearing, 
no idol worship. Other things are cultural and personal things that we cannot judge 
everyone on, for example wearing hats in church, vegetarianism, etc. 

5) Some things are told in allegorical (picture) form and must not be taken literally 
(Matthew 23:24). 

6) In the Old Testament God began his plan of Salvation and we learn a lot about the 
ways and character of God. In the New Testament God completes His plan of 
salvation in His Son, Jesus Christ. Jesus fulfilled everything in the Old Testament 
and therefore we study and live by New Testament principles, rather than the Old 
Testament. 

7) Five basic ways to build the Word of God into your life. 

i. HEAR the Word (Romans 10:17) 

ii. READ the Word (Revelation1:3) 

iii. STUDY the Word (2 Timothy 2:15) 

iv. MEMORISE the Word (Psalm 119:11) 

v. MEDITATE on the Word (Psalm 1:2) 

 Remember, your growth as a Christian depends very much on how much you build 
God’s Word into your life. 

NO WORD - NO GROWTH; MUCH WORD - MUCH GROWTH 

 “When your words came, I ate them; they were my joy and my heart’s delight, for I 
bear your name, O Lord God almighty.”  Jeremiah 15:16 

9) You must set aside time each day to worship God, read the word, pray and listen for 
God and then do what he says to you. 

 What time and place will you keep for your “Listening Room” time each day? 

 Time: ___________   Place:  _____________________ 

10) Things you can pray each day: 

Pray for yourself and your family 

Pray for your church and the leaders 

Pray for unsaved friends 

Pray for the nation and its leaders. 
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3.  COMO ALCANÇAR A BíBLIA 

1) Sempre tente entender o que está lendo. Pegue uma tadução fácil e  items de 
estudo biblico se possivel. 

2) As ecrituras são exactas – leia os dessa maneira – não olhe sempre para 
significados escondidos. 

3) Leia a bíblia em contexto. Não saia correndo com um único vercículo da biblia – 
mas leia os vercículos por volta disso, e mesmo todo capitulo, e livro; para entender 
o vercículo, ex: filipenses 4:19; João 14:13,14; Tiago 4:2,3. 

É importante entender como usar a bibia porque pode usa-la para provar 
qualquer coisa! 

4) Algumas coisas na palavra que temos que obedcer, por exemplo não adultério, 
não o juramento em adoração aos idólos. Outras coisas são culturais e pessoais 
coisas que não podemos julgar a todos nelas, por exemplo pôr chapeu na igreja, 
vegetarianismo, etc. 

5) Outras coisas são ditas de uma forma alegórica (demonstração) e não deve ser 
tomada literalmente (Mat 23:24). 

6) No velho testamento Deus começou o seu plano de salvação e aprendemos muito 
acerca dos caminhos e caracter de Deus. No novo testamento Deus completa seu 
plano de salvação em em seu filho, Jesus Criso. Jesus  cumpriu tudo no velho 
testamento e é por isso que nós estudamos e vivemos com princípios do novo 
testamento, em vez do velho testamento. 

7) Cinco formas básicas de edificar a palavra de Deus na sua vida. 

i. OUVIR a palavra (Romanos 10:17) 

ii. LÊR a palavra (Apocalipce 1:3) 

iii. ESTUDAR a palavra (2 timoteo 2:15) 

iv. MEMORISAR a palavra (Salmos 119:11) 

v. MEDITAR na palavra (Salmos 1:2) 

8) Lembre-se, o seu crescimento espiritual depende muito mais de como edificas a 
palavra de Deus na sua vida. 

SÉM PALAVRA – SÉM CRESCIMENTO; MUITA PALAVRA – MUITO CRESCIMENTO 

“Quando suas palavras vieram, eu as comi; elas eram a minha alegria e ánimo do 
meu coração, pelo que eu gero o seu nome, Ó Senhor Deus todo poderoso.” 
Jeremias 15:16 

9) Têm que separar tempo cada dia para adoar a Deus, lêr a palavra, orar e ouvir 
para Deus e depois fazer o que ele te diz para fazer. 

Que horas e que lugar guardarás para si ”Sala para ouvir” tempo em cada dia? 

Tempo:_________________________ Lugar:________________________ 

10) Coisas que pode orar á cada dia; 

  Orar para si e para sua família; 

O rar para sua igreja e os lideres; 

Orar pelos amigos não salvos 

Orar pela nação e seus lideres. 
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Chapter 6 – Prayer and Fasting 

A. PRAYER 

1. What is Prayer? 
Prayer is one of the many spiritual disciplines (habits) we need to build daily into our lives, 
just as Jesus and the early Christians did. This will not only strengthen us greatly 
(1 Timothy 4:7 & 8), but will help us become true followers of Jesus and to obey him 
(Romans1:5). 

Why pray? 

Prayer changes us as much as it changes the situation. 

Prayer increases our faith - as we pray for things our own perspective is changed by God. 

God has chosen to accomplish much of His will through us and through our prayers. 

Jesus is our example and He prayed MUCH. 

Jesus prayed (Mark 1:35) 

early in the morning 

in solitary places 

after work at the end of the day 

in the midst of success and popularity 

before making major decisions 

with regularity 

honestly 

Jesus taught us to pray (Matthew 6:9-13) 
The Disciples’ Prayer (The Lord’s Prayer): 

This, then, is how you should pray: 

‘Our father in heaven, 

hallowed be your name, 

your kingdom come, your will be done 

on earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread. 

Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. 

And lead us not into temptation, 

but deliver us from the evil one.’ 

This is a section of the Bible where Jesus shows us HOW to pray and not what to pray. 
We do not only copy these words; we can learn how to pray from them as well. 
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CAPITULO 6 – Oração e Jejum 

A. ORAÇÃO 

1. Oquê é oração? 
Oração é uma das muitas disciplinas espirituais (habitos) Temos que construir cada dia 
nas nossas vidas, bem como Jesus e os Cristãos primitivos o fizeram. Isto não só irá nos 
fortificar grandemente (1 Timoteo 4:7 & 8), mas vai nos ajdar a ser verdadeiros seguidores 
de Jesus e o obedecer. (Romanos 1:5) 

Porquê Orar? 

A oração nos modifica bem como muda as situações. 

Oração aumenta a nossa fé - assim que oramos por coisas a nossa própria prespectiva é 
mudada com Deus. 

Deus escolheu complementar maior parte da sua vontade atravéz de nós e atravéz das 
nossas orações.  

Jesus é nosso exemplo e ele orou MUITO. 

Jesus Orou (Marcus 1:35)  

Logo cedo 

Em lugares solitários 

Depois do trabalho no fim do dia 

No meio de suceso e popularidade 

Antes de tomar decisões maiores 

Com reglaridade 

Honestemente 

Jesus nos ensinou a orar (Mat 6:9-13) 
A orção dos discipulos (A oração do Senhor): 

Isto é assim assim, é assim como devem orar: 

O nosso pai no céu, 

Louvado seja o seu nome, 

O seu reino venha, a sua vontade seja feita 

Na terra como no Céu 

Dá nos hpje o nosso pão de cada dia 

Perdoa as nossas dividas, assim como nóssas como nós  prdoamos os outros 

E nos lidere a não tentação, 

Mas nos livre do mal 

Essa é uma secção da biblia onde jesus nos mostra COMO orar E não o que orar. Nós 
não somente copiamos essas palavras; podemos aprender como orar deles também. 
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What can we learn from this passage? 

Our Father -  
We pray on the basis of Justification (position) not our Sanctification (condition). 
Prayer is based on an intimate relationship. Remember week one where we dealt 
with “Justification” (our position via the great swap). All prayer must be based on love 
and grace, not fear and guilt. God is our Father! 

In heaven -  
God our Father is omnipotent (all powerful), omniscient (all knowing), omnipresent 
(present everywhere) and majestic. So our intimacy with God must be matched by 
respect for who our God is. 

Hallowed be your name -  
We come to a time of worship. To hallow something means to treat it as holy. We 
have a special relationship with the holy God (our Father through Jesus’ work) so we 
come to worship. 

Your kingdom come, your will be done -  
We bring our requests and intercessions to God. We ask Him to change 
situations which are not yet submitted to His rule and will. We begin with issues in 
our own lives first and seek His will not our own. 

On earth as it is in heaven -  
We keep on praying until we see answers. Don’t give up until you have God’s best! 

Give us today our daily bread -  
We come to God with our most basic needs. Housing, clothes, food, etc. This means 
that we should pray daily. 

Forgive us … as we … forgive -  
Confessing our own sins and forgiving others. Remembering that our sins need 
forgiveness softens our heart to forgive others more easily. 

and lead us -  
Pray for God’s active leading and help to avoid temptation. 
Other things you can pray for each day: 

Yourself and your family 
Your church and the leaders 
Unsaved friends 
The nation and its leaders 

A dictionary will give a rather dry definition of prayer, but the Bible gives an epic picture of 
it being a dynamic communion with the living God – whom Jesus revealed as our loving 
Father. The same God who walked with Adam in the Garden of Eden in the cool of the day 
(Genesis 2-3) desires our close fellowship today. 
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O que podemos aprender dessa passagem? 

Nosso pai- 
Nós oramos nas bases da justificação (posição) não a nossa santificação (condição). 
A oração esta baseada num relacionamento íntimo. Lembre-se na primeira semana 
que lidamos com “justificação” (a nossa posição via grande mudança). Toda oração 
deve estar baseada no amor e graça, não medo e culpa. Deus é nosso pai! 

No céu - 
Deus nosso pai é omnipotente (todo poderoso), todo omnisciente (todo sabedor) 
omnipresente (presente em todo lugar) e majestico. Então nossa intimidade com 
Deus deve ser medida com respeito de quem nosso Deus é. 

Louvado seja o seu nome - 
Viemos a um tempo de louvor. Louvar algo significa tratar essa coisa como santa. 
Temos um relacionamento especial com o Deus santo (nosso pai atravéz da obra de 
Jesus) assim viemos para o louvar. 

O seu reino venha a sua vontade seja feita – 
Trazemos nossos pedidos e interceções para Deus pedimos a ele para mudar 
situações que ainda não estão submetidas as suas regras e vontade. Começamos 
com casos na nossa própria vida e primeiro buscar sua vontade e não a nossa 
propria. 

Na terra como é no céu – 
Continuamos a orar até vermos as respostas. Não desista até que tenha o melhor de 
Deus! 

Dê nos hoje o nosso pão de cada dia – 
Viemos a Deus com nossas nessecidades básicas. Casa, roupa, comida, etc. Isto 
significa oque podiamos orar diariamente. 

Perdoa nos ... assim como ... perdoamos – 
Confessando nossos proprios pecados perdoando os outros. Lembrando que nossos 
pecados precisam de perdão e suavisar nossos corações para prdoar os outros mais 
facilmente. 

E nos lidere – 
Orar pela  liderança activa de Deus e ajuda para evitar tentações. 
Outras coisas que pode orar por elas cada dia: 

Para si mesmo e sua familia 
Sua igreja e lideres 
Amigos não salvos 
A nação e seus lideres 

Um dicionário lhe dará uma definição seca da oração, mas a bíblia dá uma demonstração 
épica disto sendo uma comunhão dinámica com o Deus vivo – a quem Jesus nos revelou 
como nosso pai amado. O mesmo Deus que andou com Adão no Jardim de éden na 
frescura do dia (Geneses 2-3) deseja uma relação próxima conosco hoje.  
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2. Hindrances to prayer 
The Bible teaches that there are things that stop God from acting on our prayers. Although 
the Bible encourages us to turn to God in prayer because He hears us and works through 
our prayer, there are warnings in the Bible against certain things that hinder our prayer life 
with God. Below are a few examples. If we find such hindrances in our lives we need to 
start making adjustments. By tapping into God’s grace we can then work through the 
problem and be restored to Him. God is not demanding that we be perfect before we pray 
– if this were the case we would not be able to be saved – but rather that we desire to start 
the process of removing every obstacle in our relationship with Him. 

2.1 Unforgiveness and resentment 

Matthew 5:22-24 teaches that we are not to remain angry at our brothers (primarily fellow 
Christians). It also teaches us that before we come to God with our gifts we should deal 
with outstanding issues between each other, even if the resentment is from a brother 
towards us.  

2.2 Unresolved relational tension at home 

In 1 Peter 3:7, we are taught that we should keep our relationship on the home front in a 
godly state to ensure that there are no obstacles in our prayer lives. Ongoing unresolved 
relational tension between family members (especially husband and wife) can become a 
hindrance in our prayer lives. 

2.3 Wrong motives 

As we get closer to God we may fall into the trap of comparing ourselves to others 
(Galatians 6:3-4). We need to be aware of this because it can make our religion into a set 
of empty works. See Luke 18:10-14 and 2 Chronicles 7:14. James 4:3 goes on to tell us 
that we also do not receive from God when we ask with wrong motives.  

2.4  Unrighteousness 

In Micah 3:4, we see how God chooses not to answer His people because of their 
lifestyles of injustice and wickedness. We are separated from God by sin (Matthew 27:46) 
and we need to ensure that we are dealing with any pattern of sin in our lives so that our 
relationship with Him grows: then He will be attentive to our prayers (Psalm 34:15-16). 
When we sin we should turn to Him for forgiveness and He will show mercy (Proverbs 
28:13). We may not continue to sin deliberately thinking that God will just ignore our sin 
because of His love (Romans 3:8, Hebrew 10:26). He is holy and desires us to seek 
holiness too. 

Summary 

James 5:16-18 shows that when we are in right standing with God our prayers are very 
powerful and effective. Because we know that God is a loving God who desires to meet 
with us we have confidence when we come to Him in prayer (1 John 5:14-15). Because we 
desire to be closer to Him we make adjustments to our lives. We do this by trusting in His 
grace and by making biblical decisions. 
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2. Tropeços na oração 
A biblia diz que há coisas que param Deus de agir nas nossas orações. Embora a biblia 
nos encoraja a nos virar-mos em oração porque ele nos ouve e opera atravéz da nossa 
oração, Há avisos na biblia contra certas coisas que bloqueiam a nossa vida de oração 
com Deus. Em baixo há pequenos exemplos. Se nós encontramos tais bloqueios nas 
nossas vidas devemos começar a fazer acertos. Apegando-se a graça de Deus podemos 
trabalhar sob os problemas e ser restaurado para ele. Deus não pôe demanda para 
sermos perfeitos antes de orarmos – se este fosse o caso não seriamos capazes de ser 
salvos – mas mais que isso desejamos começar com o processo de remover todo 
obstáculo no nosso relacionamento com ele. 

2.1 Falta de perdão e recentimento 

Mateus 5:22-24 ensina que não devemos permanecer sangados com os nossos irmãos 
(primeiramente companheiros cristãos). Tambem nos ensina que antes de vir a Deus com 
nossos dadívas devemos lidar com casos externos entre cada um de nós, mesmo se o 
resentimento vier de um irmão para conosco. 

2.2 Uma tensão não resolvida em casa 

Em I Pedro 3:7, somos ensinados que devemos manter nosso relacionamento na casa 
frente a um estado de Deus para certificar que não há obstáculos na nossa vida de 
oração. Tensões relacionais continuas não resolvidas entre membros familiares 
(especialmente marido e mulher) podem se tornar obstáculo na nossa vida de oração. 

2.3 Motivos errados  

Assim que nos aproximamos de Deus podemos cair na armadilha de si compararmos a 
nós mesmos com os outros. (Galátas 6:3-4). Temos que ter quidado disto porque pode 
tornar a nossa relegião numa ceta de obras vazias. Veja Lucas 18:10-14 E 2 Corintios 
7;14. Tiago 4:3 continua dizer que nós não recebemos de Deus se pedirmos com motivos 
errados. 

2.4 Injustiça 

Em Miquéias 3:4 nós vemos como Deus escolhe não responder o seu povo devido ao seu 
estilo de vida de injustiça e fraquesas. Nós somos separados de Deus pelo pecado 
(Mateus 27:46) e termos que sertificar a nós mesmos que não lidamos com qualquer tipo 
de tipo de pecado nas nossas vidas para que nosso relacionamento com ele cresça: daí 
ele ser mais atentivo as nossas orações (Salmos 34:15-16). Quando nós pecamos temos 
que rapidamente nos virarmos a ele para pedir perdão e ele vai mostrar misericórdia 
(Proverbios 28:13). Não devemos continuar a pecar deliberalmente pansando que Deus 
vai apenas ignorar nosso pecado porcausa do seu amor (Romanos 3:8, Hebreus 10:26). 
Ele é santo e deseja que nós também busquemos santidade. 

Sumário 

Tiago 5:16-18 mostra que quando estamos em bom estado com Deus as nossas orações 
são fortes e efectivas. Porque sabemos que Deus amoroso o qual deseja ter encontro 
conosco e nós temos confiança quando viemos a eleem oração (1 João 5:14-15). Porque 
desejamos estar proximos dele fazemos ajustes na nossas vidas. Fazemos isto por 
confiar em sua graça e por fazer decisoões bíblicas. 
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B. FASTING – Matthew 6:9-13 
 

“While they were worshipping the Lord and fasting the Holy Spirit said … 
(Acts 13:2) 

What is fasting? 
Fasting is a Scriptural discipline in which all Christians should be involved at some stage in 
their Christian walk.  

Fasting is abstinence from satisfying various physical appetites for the 
sake of prayer and seeking God. 

This could include abstaining from solid food, liquids, body lotions, marital relations or any 
combination of these things listed. Further, it must be pointed out clearly that fasting 
cannot be used as a means to twist God’s arm. Rather, it is to quicken spiritual perception 
and enhance our prayer life and it is done in obedience to God’s word. 

Fasting heightens spiritual awareness 

From practical experience and from the account of Jesus’ fast (Luke 4:1-13) we discover 
that denying physical appetites creates a greater awareness of spiritual reality. It enhances 
our perception of what is going on in the spiritual realm. This is, of course, of great 
advantage in our prayer life. 

Contact with the enemy 

Once again from experience and Jesus’ fast (Luke 4:1-13) we discover that fasting can 
force a contact / combat situation with the enemy, or it can arise out of a combat situation. 
This happens because breakthrough is imminent; we are weak physically and therefore 
vulnerable to temptation and the enemy fears the effects of our prayers. This contact often 
takes the form of a battle in our minds as the enemy assaults our beliefs, accuses us or 
brings condemnation. As Jesus did in His time of fasting, we are to combat these attacks 
with the word of God. 

Spiritual breakthrough 

When Jesus returns from His time of fasting and praying in the wilderness, Luke records 
these words: “Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about Him 
spread through the whole countryside” Luke 4:14). 

Time gain in your daily routine 

On average people devote some 2 – 4 hours to eating and related activities each day. 
During water fast this time can be spent in prayer or Scripture reading and study. On a 
simple calculation during a week of fasting, assuming we gain 3 hours each day, we gain 
an additional 21 hours of time to be used for prayer and the Word. 
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B. JENJUM – Mateus 6:9-13 

Enquanto eles adoravam o senhor e jejuando o espirito santo disse... (Actos 
13:2) 

O que é jenjuar? 

Jenjuar é uma disaciplina escritural na qual todos cristãos devem estar envolvidos em 
algum ponto no seu caminhar cristão. 

Jenjuar é abistinência de satisfazer  varios apetites físicos em busca de 
oração e busca de Deus. 

Isto deve incluir abster-se de comida sólida, líquidos, productos corporais,relacões 
maritais ou qualquer combinação dessas coisas ouvidas. Além o jejum não deve ser  
apontado claramente  que o jejum não deve ser  usado como significando torcer a mão de 
Deus. Ao em vez, é para dar rapidez na percepção espiritual e apegarmos a nossa vida 
de oração e é feito em obidiência a palavra de Deus. 

Jejum eleva os quidados espirituais 

De experiências práticas e da consideração do jejum  de jesus (Lucas 4 1-13) nós 
descubrimos que negar apetites fisícos cria maior quidado da realidade espiritual. Isto 
apega a nossa percepção do que acontece na arena espiritual. Isto é, com certeza,de 
grande vantagem na nossa vida de oração. 

Contacto com o inimigo 

Mais uma vez da esperiência do jenjum de jesus (Lucas 4:1-13) descobrimos que jenjum 
pode forçar um contacto/ situação de combate com o inimigo, ou isto pode surgir de uma 
situação de combate. Isto acontece porque houve um abrir das portas é iminente; somos 
fracos fisicamente porisso somos vulneráveis a tentações e o inimigo teme aos efeitos 
das nossas orações. Este contacto sempre toma a forma de uma batalha nas nossas 
mentes assim que o inimigo insulta as nossas crenças, acusa-nos ou tráz condenação. 
Assim como Jesusa fez no seu tempo de jejum, estamos para combater esse ataques 
com a palavra de Deus. 

Um avanço espiritual  

Quando Jesus regressa do seu tempo de jejum e oração no deserto, Lucas gravou essas 
palavras:  “Jesus regressou aGalileia no poder do espirito,  e notícias acerca dele se 
espalhou em todo campo.” (Lucas 4:14). 

Ganho de tempo na sua rotina diária 

O povo médio devociona algumas 2-4 horas para comer e actividades relacionadas cada 
dia. Durante o jejum de água ese tempo pode ser gasto em oração ou estudo e leitura das 
ecrituras. Num simple cálculo durante uma semana de jejum, assumindo que ganhamos 3 
horas cada dia, ganhamos uma adição de 21 horas de tempo para ser usado para oração 
e a palavra. 
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Chapter 7 – Evangelism 

Evangelism 

Terry Virgo: “the local church is a spirit-filled community of believers who are deeply 
excited about Jesus, and determined not only to love the Lord and one another, but also to 
reach out to the community and win the lost.” 

Introduction 

We are not a holy huddle!  We are on a mission to win the lost. We are intentional in 
making sure that our members are not so busy with church meetings that they do not have 
time to spend with the unsaved. We long for people to accuse us of spending time with ‘tax 
collectors and sinners’!  Barely a meeting will go by without a presentation of the gospel 
and an opportunity to receive Christ. We hope that all our meetings are relevant to 
outsiders, but we also often have special harvest events. 

Having ‘evangelism’ as a value isn’t enough – we must be doing! 

The Spirit anoints what we do, not what we say we value!  First yourself, but also the 
emerging leadership team, must be committed to the principle of evangelism.  

How evangelistic was the New Testament? 

A key verse is 1 Thessalonians 1:6 – 8. Having an evangelist regularly imparting faith and 
energy into a new church plant should affect the foundations of the church – as well as 
helping keep the believers focused on the purpose of the church plant in that community-
see Acts 8:4-8. 

The gospel message 
There are essentially four major points to include in a Gospel message. They are: 

1. God  (John 3:16, Psalm 99:9) 
! God is loving   
! God is holy 
! God is just 

2. Us  (Romans 3:9-10, Romans 6:23) 
! We were created good, but became sinful 
! We deserve death, both physical and spiritual 
! We are spiritually helpless 

3. Christ  (John 3:16, 2 Corinthians 5:15) 
! Christ is God, who also became human 
! Christ died as our substitute 
! Christ offers forgiveness as a gift 

4. You  (Romans 10:8-10) 
! You and I must respond 
! You and I must ask Christ to be our forgiver and leader 
! The result is a spiritual transformation by the Holy Spirit 
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CAPITULO 7 - Evangelismo 

Evangelismo 

Terry Virgo: “A igrja local é uma comunidade cheia de espirito de crentes os quais estão 
profundamente aimados acerca de Jesus, e determinados não só para amar o senhor e 
um ao outro, mas também para alcançar a comunidade e ganhar o perdido.” 

Introdução 

Nós não somos um povo santo! Nós estamos numa missão para ganhar o perdido. 
Estamos intencionados em certificar que os nossos membros não estão ocupados com 
encontros da igreja e que não têm tempo para pasar com os não salvos. Nós desejamos 
de pessoas que nos acusem de passar tempo cm os ‘cobradores de impostos e 
pecadores’! Consequentemente um encontro ira avante sém apresentação do evangelho 
e uma oportunidade de receber cristo. Esperamos que todos nossos encontros são 
relevantes para os de fora, mas que nós sempre temos eventos de colheita especial. 

Tendo ‘evangelismo’ como um valor não é suficiente – temos que estar a fazer! 

O espirito unge oque fazemos, não oque dizemos que valemos! Primeiro consigo, mas 
também a equipe de lideraça que ainda vem, deve estar cometido aos princípios do 
evangelismo. 

Como era evangélico o novo testamento? 

Um vercículo chave é 1 Tessalonissences 1:6-8. Tendo uma imparatação regular de fé e 
energia na plantação de uma nova igreja deveria afectar as fundaçõe da nova igreja – 
bem como também ajudar a manter os crentes focalisados no proposito da plantação da 
nova igreja na comunidade- Veja Actos 8:4-8. 

A messagem do evangelho 

Exitem essencialmente quatro pontos maiores por incluir na messagem do evangelho. 
Eles são: 

1. Deus (João 3:16, Salomos 99:9) 

!  Deus é amoroso 
! Deus é santo 
! Deus é justo 

2. Nós (Romanos 3:9-10, Romanos 6:23) 

! Nós fomos criados bons, mas toranamo-nos pecadores 
! Merecemos morte, ambos espiritual e físico 
! Espiritualmente estamos sém ajuda 

3. Cristo (João 3:16, 2 Corintios 5:15) 

! Cristo é bom, quem tambem se tornou humano 
! Cristo morreu como nosso substituto 
! Cristo oferece perdão como dóm 

4. Voçê (Romanos 10:8-10) 

! Voçê e eu devemos responder 
! Você e eu devemos pedir cristo para ser nosso perdoador e líder 
! O resultado é transformação espiritual pelo espirito santo 
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Chapter 8 – Finances & Giving 

Be committed to the vision of church in our giving: 

Give freely and joyfully. We should never do so grudgingly or under compulsion, for God 
loves a cheerful giver, whose heart is in their giving. Remember as you sow God will 
increase your store of seed so you can always be generous. (See 2 Corinthians 9:6-11) 

Give according to what we have. God judges our giving not by how much we give, but 
by how much we keep. Jesus watches what we give and keep. (Mark 12:41-44) 

Give planned and purposefully. Giving should not be a last minute thought, but 
something deliberate and meaningful to us. (1 Corinthians 16:2) 

What is financial health? 

1. Where God is receiving the first fruit and the honour. 

2. Where the leaders are setting the example in giving. 

3. Where the people understand the New Testament principles of finances and giving, 
and are faithfully putting them into practice. 

4. Where the church is debt-free. 

5. Where the full-time staff are well paid. 

6. Where there is generous giving to the poor. 

7. Where the church has a good reputation with outsiders. 

8. Where there is Kingdom financial vision. 

Philosophy of giving 

1. God is the great giver (2 Corinthians 9:15). 

2. Giving, including tithing, is biblical (Malachi 3:10; Proverbs 3:9). 

3. Giving to the local church is our priority (Malachi 3:10). 

4. Generosity in all respects is to be encouraged (2 Corinthians 9:7; Proverbs 11:25). 

5. ’Where your treasure is, there your heart will be also” (Matthew 6:21). 

6. Churches should also be generous (including tithing). 

7. God blesses those who give to the poor (Is 58:6-12). 

8. Giving above and beyond our tithe can be entrusted to Godly leadership (Acts 4:34-35). 
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CAPITULO 8 – Finanças e Darnn 

Ser cometido a visão da igreja no nosso dar: 

Dar livremente e alegremente. Nunca devemos fazer isso forçadamente ou debaixo de 
uma compulção, pelo que Deus ama aquele que dá alegremente, os quais o seu coração 
esta no seu dar. Lembre-se que assim que planta Deus vai acrescentar o seu celeiro de 
sementesassim pode sempre ser generoso. (Veja 2 Corinios 9:6-11) 

Dar de acordo com oque temos. Deus julga o nosso dar pelo quanto nós damos, mas 
pelo quanto nós guardamos. Jesus assiste oque nós damos e oque nós guardamos. 
(Marco 12:41-44) 

Dá com plano e proposito. O dar não deve ser pensamento do último minuto, mas uma 
coisa deliberante e significante para nós. (1 Corintios 16:2) 

O que é saude financeira? 

1. Onde Deus recebe o primeiro fruto e honra. 

2. Onde os lideres esabelecem o exemplo no dar. 

3. Onde o povo entende os principios do novo testamento de finanças e e dar, e estão 
fielmente a po-los em prática. 

4. Ondea igreja está livre de dívidas 

5. Onde os trabalhadores a tempo inteiro são bem pagos 

6. Onde há genorosidade ao dar os pobres 

7. Onde a igreja tem uma boa reputação com os de fora. 

8. Onde hávião financeira do reino. 

Filosofia do dar 

1. Deus é grande dador (2 Corintios 9:15). 

2. Dar, incluindo dízimos, é bíblico (Malaquias 3:10; Proverbos 3:9) 

3. Dar a igreja local é nossa prioridade (Malaquias 3:10). 

4. Generosidade em todos aspectos é de ser encorajado (2 Corintios 9:7; Proverbios 
11:25). 

5. ‘Onde o seu tesouro está, aí também o seu coração estará também’ (Mateus 6: 21). 

6. Igrejas devem també ser generosas  (incluindo o dizimo). 

7. Deus abençoa os que dão aos pobres (Isaias 58:6-12). 

8. Dar em cima e além do nosso dizimo que deve ser confiado a liderança de Deus 
(Actos 4:34-35). 


