CTB – Centro de Treinamento Bíblico

PIB em Valentina

2

Conhecendo Deus II

Conteúdo
1 – OS ENCONTROS COM DEUS EXIGEM FÉ ...................................... 5
2 – O QUE VOCÊ FAZ REVELA O QUE VOCÊ CRÊ ............................. 9
3 – OS AJUSTES SÃO NECESSÁRIOS .................................................. 13
4 – A OBEDIÊNCIA TEM SEU PREÇO .................................................. 19
5 – A OBEDIÊNCIA .................................................................................. 25
6 – PERGUNTAS E RESPOSTAS ............................................................ 31
7 – DEUS AGE POR SEU INTERMÉDIO ............................................... 37
8 – O CORPO DE CRISTO ....................................................................... 41
9 – A VIDA NO CORPO ........................................................................... 45
10 – COM UM A MISSÃO DIANTE DO MUNDO ................................. 51
11 – A KOINONIA NO REINO ................................................................ 55
12 – O REMÉDIO DE DEUS PARA A COMUNHÃO QUEBRADA ..... 61

3

CTB – Centro de Treinamento Bíblico

PIB em Valentina

4

Conhecendo Deus II

1 – OS ENCONTROS COM DEUS EXIGEM FÉ
Esta unidade focaliza um momento de mudança profunda em nossa
experiência de seguir a Deus. Quando Deus o convida a se juntar a ele na sua
obra, ele tem uma responsabilidade muito grande para você. Você reconhecerá
que não tem condições de fazer nada sozinho. Se Deus não ajudar, você falhará.
Esse é um momento de crise, quando muitos decidem não fazer aquilo que sabem
que Deus está mandando fazer. E aí ficam querendo saber por que não
experimentam a presença e a atuação de Deus como os outros crentes estão
experimentando.
O termo crise vem de uma palavra que significa “decisão”. Quanto a fé, a
crise é um momento decisivo, em que você tem de tomar uma decisão. Você tem
de decidir o que acredita a respeito de Deus. A maneira como você responde nesse
momento de crise determina se você vai se envolver com Deus em algo grande
que só ele pode fazer, ou se você vai continuar seguindo seu próprio caminho,
perdendo o que Deus tem como propósito para a sua vida. E isso não é uma
experiência única, isolada em sua vida. É uma experiência diária. A maneira como
você vive é um testemunho sobre o que você crê a respeito de Deus.
Josué: Será que você levaria um exército inteiro a andar em volta dos muros de
uma cidade, na expectativa de que esses muros caíssem quando você mandasse
tocar algumas trombetas? Esse momento foi de crise na fé para Josué e todo o
povo de Israel. Eles tiveram que decidir crer se Deus seria capaz de fazer o que
ele mesmo havia dito que faria. Embora esse mesmo grupo tivesse visto Deus
estancar o rio Jordão para eles atravessarem, o passo seguinte exigia fé. Na
verdade, cada tarefa que Deus dava ao povo exigia uma nova medida de fé.
Gideão: Ele deve ter lutado muito com sua crise. As forças aglutinadas dos
amalequitas, midianitas e outros povos orientais estavam preparadas para atacar.
Gideão começou com 32 mil homens, mas Deus dispensou 31.700 deles. Deus
daria a vitória com apenas 300 homens. Vendo pela perspectiva de Deus, você
percebe como é diferente? Quando eles venceram a batalha, todos sabiam que
tinha sido Deus que agira.
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Davi: Ele era um fiel servo do Senhor. Davi se recusou a depender da sabedoria
humana para sua orientação. Ele pediu a orientação de Deus. Será que esse
momento foi de crise em sua fé, considerando-se que Deus dissera que daria a
Davi a vitória sobre os filisteus? Sim! Davi ainda precisava decidir o que ele cria
sobre Deus. Ele tinha de confiar em que Deus faria o que prometera fazer. Ele não
esperou que a orientação dada ontem servisse para hoje. Davi não usou sabedoria
humana para decidir se atacaria uma segunda vez. Este é um bom exemplo de
como Deus quer que dependamos dele – não é um método ou um programa. O que
funcionou ontem ou deu certo em outra igreja pode não ser o que Deus queira usar
hoje. Só ele tem o direito de lhe dizer o que fazer.
Pedro: Ele era pescador. Nunca havia achado moedas na boca de um peixe antes.
Foi necessário ter uma grande fé para ir e pegar um peixe com a quantia exata
para pagar o imposto! Ele agiu pela fé, e Deus tomou as providências.
Quando Deus fala, você precisa ter fé para apresentar uma resposta.
Através de toda a Bíblia, quando Deus revelava a si mesmo, quando revelava seus
propósitos e seus modos de agir, a pessoa a quem ele se revelava precisava ter fé
para apresentar uma resposta.
Atividade 1: Leia os seguintes versículos e responda às perguntas:
1. O que é fé? (Hebreus 11.1) _____________________________________
___________________________________________________________
2. O que é o oposto de fé? (2 Coríntios 5.7) __________________________
___________________________________________________________
3. Qual é o potencial da fé? (João 14.12) ____________________________
___________________________________________________________
4. De quanta fé você precisa, para Deus poder fazer, por seu intermédio, o
que é humanamente impossível fazer? (Mateus 17.20) _______________
___________________________________________________________
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5. Em que devemos basear nossa fé? Em que NÃO devemos basear nossa
fé? (1 Coríntios 2.4,5) _________________________________________
__________________________________________________________
Enfrentamos os mesmos problemas que os personagens bíblicos
enfrentaram. Quando Deus fala, o que ele nos fala exige fé de nossa parte. O
nosso maior problema, no entanto, é que estamos centrados em nós mesmos.
Pensamos que temos de realizar nossa tarefa com nosso próprio poder e com os
recursos de que dispomos naquele momento. Geralmente pensamos: “Não posso
fazer isso. Isso é impossível.”
Esquecemo-nos de que, quando Deus fala, ele sempre nos revela o que
está para fazer – não o que ele quer que façamos para ele. Juntamo-nos a ele, de
modo que ele possa fazer sua obra por nosso intermédio. Não precisamos ser
capazes de realizar a tarefa com nossas habilidades e recursos limitados. Com fé,
podemos ir em frente e obedecer com toda a confiança, porque sabemos que ele
fará acontecer o que planejou. Jesus disse que o que é impossível para os homens
é possível a Deus (Marcos 10.27). As Escrituras dão testemunho de que isso é
verdade.
Atividade 2: Descreva uma experiência em sua vida em que você precisou de fé
para fazer alguma coisa, e ela lhe faltou, você falhou: _______________________
__________________________________________________________________
O que você sabe que Deus quer que você faça, mas você não está fazendo? Por
que você está hesitando? _____________________________________________
__________________________________________________________________
Tarefas do Tamanho de Deus:
Algumas pessoas dizem o seguinte: “Deus nunca vai me pedir para fazer
alguma coisa que eu não possa fazer.” Cheguei a um ponto em minha vida em
que passei a entender o seguinte: Se a tarefa que eu acho que Deus está me dando
é algo que eu sei que posso fazer, provavelmente essa tarefa não vem de Deus. As
tarefas que Deus dá às pessoas na Bíblia têm sempre o tamanho de Deus. Elas são
sempre além do que as pessoas podem fazer, porque Deus quer demonstrar sua
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natureza, sua força, sua provisão e sua bondade para com seu povo e para com o
mundo. Esta é a única maneira pela qual o mundo virá a conhecer a Deus.
O que o nosso mundo freqüentemente vê é um crente devotado e dedicado
ao Senhor, servindo a Deus. Mas o mundo não está vendo Deus. As pessoas
comentam o que nós estamos fazendo. Podem até dizer que somos um povo
maravilhoso, dedicado a servir ao Senhor. Elas, no entanto, não vêem nada
acontecendo que só possa ser explicado em termos da atividade divina. Por que?
Porque não estamos tentando fazer nada que só Deus pode fazer.
Este mundo não é atraído ao Cristo que servimos porque ele não o está
vendo em atividade. As pessoas nos vêem fazendo boas coisas, e dizem: “Isso é
maravilhoso, mas não é o que queremos.” Elas estão passando de largo porque
não querem se envolver no que estão vendo. Elas não tem tido a oportunidade de
ver Deus. Se o mundo vir Deus agindo, Deus vai atraí-lo a si mesmo. Vamos
erguer Cristo, não com palavras, mas com nossa vida. Que todos possam ver a
diferença que um Cristo vivo faz na vida de uma pessoa, na família, na igreja. Isso
fará uma boa diferença na maneira com o hão de reagir. Quando o mundo vir
coisas acontecerem através do povo de Deus, coisas que não podem ser explicadas
a não ser pela atuação do próprio Deus, ele será atraído a Deus.
Tarefa 3:
Qual a relação que você vê entre a resposta do mundo e as coisas que
você tenta fazer, e que são tão grandes quanto Deus?
( ) Nós não estamos tentando realizar nenhuma tarefa tão grande quanto Deus, e
umas poucas pessoas estão aceitando o evangelho.
( ) Nós não estamos tentando realizar nenhuma tarefa tão grande quanto Deus,
mas muitas pessoas estão aceitando o evangelho.
( ) Nós estamos vendo Deus fazer grandes coisas em nossa igreja e através dela,
mas poucas pessoas estão aceitando o evangelho.
( ) Nós estamos vendo Deus fazer grandes coisas em nossa igreja e através dela, e
muitas pessoas estão aceitando o evangelho.
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2 – O QUE VOCÊ FAZ REVELA O QUE VOCÊ CRÊ
O que você faz revela o que você crê a respeito de Deus,
independentemente do que você diz. Quando Deus revela o Seu propósito em
relação a você, certamente você enfrenta uma crise – um tempo de decisão. Pela
resposta que você dá nessas ocasiões, Deus e o mundo podem saber facilmente o
que você crê a respeito de Deus.
Davi:
Em 1 Samuel 16.12,13, Deus escolheu Davi e levou Samuel a ungi-lo para
ser o próximo rei de Israel. Em 1 Samuel 17, Deus trouxe Davi para o centro da
atividade divina. Enquanto Saul era ainda o rei, os israelitas estavam em guerra
com os filisteus. Ainda um menino, Davi foi enviado por seu pai para visitar seus
irmãos no exército. Quando Davi chegou, Golias um soldado gigante de quase
três metros, desafiava Israel a mandar um homem para lutar com ele.
Atividade 1: Destaque todas as declarações de Davi que mostram o que ele crê a
respeito de Deus descritas em 1 Samuel 17. _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
As ações de Davi confirmam que ele realmente cria como havia falado a
respeito de Deus. Ele deu ao povo uma poderosa vitória por intermédio de Davi,
de tal forma que o mundo inteiro ficou sabendo que havia Deus em Israel!
Sarai:
Sarai era a esposa de Abrão. Ela já estava com mais de 70 anos quando
Deus mandou Abrão contar as estrelas do céu e declarou que a sua descendência
seria assim numerosa. Ela sabia que já tinha passado da época de gerar filhos,
então decidiu dar sua escrava a Abrão por esposa para que esta lhe desse um filho.
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Atividade 2: Até o nascimento do filho da promessa: Isaque, que atitudes revelam
o que Sarai realmente cria a respeito de Deus? ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Atividade 3: Estudo de alguns casos em grupo.
Quando Deus o convida a se unir a ele, você enfrenta uma crise em sua fé;
o que você faz em seguida revela o que você crê a respeito de Deus. Realmente
suas ações falam mais alto que as suas palavras.
Atividade 4: Baseando-se em Hebreus 11, relacione as colunas abaixo. Alguns
nomes terão mais de uma letra:
______ 1. Abel
______ 2. Enoque
______ 3. Noé
______ 4. Abraão
______ 5. José
______ 6. Moisés
______ 7. Os israelitas
______ 8. Raabe
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus
Ofereceu sacrifício mais excelente
Deixou o Egito
Fez seu lar em uma terra estranha
Marchou ao redor dos muros de Jericó
Agradou a Deus, seguindo-o fervorosamente
Deu ordem acerca de seus ossos
Seguiu a Deus sem saber para onde ia
Celebrou a Páscoa
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(j) Atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca
(k) Acolheu pacificamente os espias
(l) Considerou que Deus era fiel para cumprir suas promessas
(m) Preparou uma arca para o salvamento de sua família
(n) Ofereceu Isaque como sacrifício


Nas frases acima, marque o verbo que indica a ação desempenhada, que
seja uma demonstração de fé.

Atividade 5: Leia Hebreus 11. 32-38. Baseado em sua própria avaliação, faça
uma lista dos “bons” resultados de uma vida fiel e uma lista dos “maus”
resultados:
 “Bons resultados” - __________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________


“Maus resultados” - ___________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

A explicação para essas duas listas é que alguns teriam sido mais fiéis do
que outros? NÃO. Todos esses receberam bom testemunho pela fé (v.39). Eles
decidiram que um “Bom está, servo bom!”, ouvido do seu Senhor, era mais
importante que a própria vida. O versículo 40 explica que para recompensar essa
gente de fé, Deus planejou algo muito melhor do que o mundo pode oferecer.
As aparências externas de sucesso nem sempre são indícios de fé, e
aparências externas de falha nem sempre indicam falta de fé. Um servo fiel é
aquele que faz o que seu Mestre ordena, independentemente do resultado.
Exatamente como Jesus. Ele suportou a cruz, mas agora está sentado junto do
trono de Deus! Que recompensa para a sua fidelidade! Não desfaleça em sua
fidelidade. Uma recompensa está à espera dos servos fiéis.

11

CTB – Centro de Treinamento Bíblico

PIB em Valentina

RESUMO
1. O que eu faço revela o que creio a respeito de Deus, independentemente
do que falo
2. O que creio a respeito de Deus determina o que faço e como vivo
3. A fé sem ação é morta
4. A fé genuína é demonstrada pela ação
5. Deus planejou algo bem melhor para as pessoas que têm fé
6. Não deixe sua fidelidade desfalecer! Existe uma recompensa à espera dos
servos fiéis

12

Conhecendo Deus II

3 – OS AJUSTES SÃO NECESSÁRIOS
Muitos de nós querem que Deus nos fale e nos dê uma tarefa. No entanto,
não estamos interessados em fazer nenhum ajuste maior em nossa vida.
Biblicamente, isso é impossível. Todas as vezes em que Deus falou a alguma
pessoa na Bíblia, a respeito de algo que ele queria fazer através dela, grandes
ajustes se fizeram necessários. Essas pessoas tiveram que ajustar suas vidas a
Deus. Uma vez feitos os ajustes, Deus realizava seus propósitos através de
homens e mulheres que ele chamara.
Um Segundo Momento Crítico:
Ajustar a vida a Deus é o segundo momento crítico na caminhada para
conhecer e fazer a vontade de Deus. O primeiro momento acontece quando a fé
entra em crise – é preciso crer que Deus é quem ele diz ser, e que é capaz de fazer
o que promete. Sem fé em Deus, você vai tomar uma decisão errada neste
primeiro momento importante. Ajustar a vida a Deus é também decisivo. Se você
decide fazer o ajuste, pode ir em frente e obedecer. Se você se recusa a fazê-lo
perderá o que Deus reservou para sua vida.
Tendo chegado a crê em Deus, você demonstra sua fé pelo que você faz.
Alguma ação é necessária. Esta ação é um dos grandes ajustes que vamos
focalizar nesta unidade de estudo. Sua obediência será também uma parte dessa
ação tão necessária. Os ajustes que você tem de fazer e sua obediência, podem
custar algo a você e às pessoas ao seu redor.
Atividade 1: Com suas palavras, faça um resumo desse momento crítico de
ajustes:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ajustando-se á Vontade de Deus:
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Quando Deus lhe fala, revelando o que ele está para fazer, essa revelação
é um convite para você ajustar sua vida a ele. Feito esse ajuste de sua vida a Deus,
a seus propósitos e a seus modos de agir, você está em condições de obedecer. Os
ajustes nos preparam para a obediência. Você não pode continuar com a mesma
vida de antes, ou ficar onde está, e seguir Deus ao mesmo tempo. Esta verdade
está em toda a Bíblia.
 Noé – Não podia continuar na mesma vida e construir uma arca ao mesmo
tempo (Gn. 6).
 Abrão – Não poderia permanecer em Ur ou Harã e ser pai de uma nação
em Canaã (Gn 12.1-8).
 Moisés – Não poderia ficar escondido no deserto, cuidando de ovelhas, e
ao mesmo tempo apresentar-se diante de Faraó (Ex 3).
 Davi – Precisou deixar as ovelhas para se tornar rei (1Sm 16.1-13).
 Jonas – Teve que deixar seu lar e superar um grande preconceito, a fim de
pregar em Nínive (Jn 1.1,2; 3.1,2; 4.1-11)
 Pedro, André, Tiago e João – tiveram que abandonar as redes, a fim de
seguir Jesus (Mt 4.18-22)
 Mateus – Teve que deixar sua coletoria a fim de seguir Jesus (Mt 9.9)
 Saulo – Teve que mudar completamente o direcionamento de sua vida,
para poder ser usado por Deus para pregar o evangelho aos gentios (At.
9.1-19).
Mudanças e ajustes enormes tiveram que ser feitos! Alguns precisaram
deixar sua família e seu país. Outros tiveram que esquecer preconceitos e mudar
suas preferências. Ainda outros tiveram que deixar para trás alvos, ideais de vida e
desejos. Tudo teve que ser entregue a Deus, e a vida toda teve que ser ajustada a
ele. A partir do momento em que os ajustes foram feitos, Deus começou a realizar
seus propósitos através dessas pessoas. Mas cada um veio a descobrir que valia a
pena ajustar sua vida a Deus.
Atividade 2: Você já chegou em sua vida ao ponto de desejar entregar “tudo” a
Deus, para poder segui-lo: ( ) Sim
( ) Não
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Você pode estar pensando: “Mas Deus não vai pedir a MIM para fazer
grandes ajustes.” Se você buscar as Escrituras para uma melhor compreensão a
respeito de Deus, irá descobrir que Deus requer sempre um ajuste por parte do seu
povo. Ele pediu até a seu próprio Filho que fizesse um ajuste em sua vida: “(...)
Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor
de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fôsseis enriquecidos” (2Co 8.9).
Que tipos de ajustes são necessários? Tentar responder a esta pergunta é
como tentar fazer uma lista de todas as coisas que Deus pode pedir a você para
fazer. Pode ser uma lista sem fim. Eu posso, no entanto, mostrar a você alguns
exemplos e dar algumas categorias de ajustes que podem se mostrar necessários.
 Em suas circunstâncias – lar, trabalho, finanças, etc.
 Em seus relacionamentos – família, amigos, relações profissionais, etc.
 Em seus pensamentos – preconceitos, métodos, seu potencial, etc.
 Em seus compromissos – para com a família, a igreja, o trabalho, planos,
tradição, etc.
 Em suas ações – como você ora, como dá suas ofertas, como serve, etc.
 Em suas convicções – sobre Deus, seus propósitos, seus modos de agir,
seu relacionamento com ele, etc.
Os ajustes mais importantes certamente serão quanto à sua atuação em
relação à fé. Quando você enfrenta uma crise em sua fé, tem que decidir o que
você crê a respeito de Deus. Essa decisão mental pode ser a parte mais fácil. A
parte difícil é ajustar sua vida e desenvolver uma ação que demonstre sua fé. Você
poderá ser convocado a fazer coisas que só Deus pode fazer, enquanto que antes
você normalmente só tentava fazer o que estava dentro de sua própria capacidade.
Atividade 3: Relacione pelo menos quatro áreas em sua vida nas quais Deus
pode estar exigindo que você se ajuste a ele.
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
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Descreva pelo menos um ajuste que você, ao entrar no CTB, teve que fazer em
sua maneira de pensar: _______________________________________________
__________________________________________________________________
Leia as declarações abaixo, feitas por homens de Deus, e sob cada uma delas
descreva o tipo de ajuste que essa pessoa fez ou estava pronta a fazer:
- David Livingstone – (missionário médico na África) – “ Que jamais
consideremos um sacrifício receber uma comissão do Rei dos reis, pois outros
homens têm como elevada honra o serviço de um governo terreno. Eu sou um
missionário de corpo e alma. O próprio Deus tinha um único Filho, e ele era um
missionário e um médico. Uma imitação pobre, muito pobre eu sou, ou desejo ser,
mas desejo viver neste serviço. Nele desejo morrer. Eu ainda prefiro a pobreza e
o serviço de missões à riqueza e facilidades. Esta é a minha escolha.”
Ajuste - ___________________________________________________________
- Jim Elliot (missionário entre os índios Quechuas, na América do Sul) – “Sábio é
aquele que abre mão do que não pode reter, a fim de ganhar o que não pode
perder.”
Ajuste - ___________________________________________________________
- Oswald Smith (renomado missionário no Canadá) – “Ó Deus, eu quero o teu
plano para minha vida. Que eu possa ser feliz e ter contentamento, seja em minha
terra natal ou no campo estrangeiro; se casado ou sozinho, na felicidade ou na
tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade – eu quero o
teu plano para a minha vida, ó Deus, eu quero, sim quero!”
Ajuste - ___________________________________________________________
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RESUMO
1. Os ajustes me preparam para obedecer
2. Eu não posso ficar onde estou e ir com Deus
3. Ninguém pode imaginar o que Deus pode fazer através de uma única vida
totalmente dedicada, ajustada e obediente a ele
4. Os ajustes que fazemos valem a pena, diante da recompensa de se
experimentar Deus
5. O Deus que me chama é também o Deus que vai me capacitar a fazer sua
vontade
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4 – A OBEDIÊNCIA TEM SEU PREÇO
A obediência tem um preço para você e para as pessoas que estão ao seu
redor. Você não pode conhecer e fazer a vontade de Deus sem pagar o preço do
ajuste e da obediência. A disposição de pagar o preço de obedecer à vontade de
Deus é um dos grandes ajustes a ser feito. É exatamente por causa desse preço que
“muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam mais com ele”
(Jo 6.66). É aí que muitas igrejas também falharão e não chegarão a contemplar a
realização dos propósitos de Deus por intermédio delas, simplesmente porque não
estão prontas a pagar o preço da obediência.
O Preço: Suportar a Oposição
Às vezes a obediência à vontade de Deus nos leva a enfrentar oposição e
incompreensão. Em virtude de sua obediência a Deus, Paulo sofreu muito pela
causa de Cristo. A lista de açoites, prisões e perigos parece maior do que alguém
possa suportar. Ele concluiu uma de suas cartas dizendo: “(...) trago em meu corpo
as marcas de Jesus” (Gl 6.17). Paulo não tinha experimentado nada disso antes de
começar a fazer a vontade de Deus. A obediência lhe custou muito. E mesmo
assim ele poderia dizer o que está em (Filipenses 3.10-12).
Atividade 1: Você já teve uma experiência em que o ajuste necessário, ou a
obediência a Deus, lhe tenha custado caro? ( ) Sim ( ) Não
Descreva em poucas palavras: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Um dos ajustes mais difíceis de se fazer para obedecer a vontade de Deus
é no caso de sua obediência custar caro às pessoas ligadas a você. Então, a
obediência custa caro a você e a essas pessoas.
Atividade 2: Responda às perguntas abaixo.
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Quando Moisés obedeceu a Deus e pediu a faraó que deixasse o povo ir,
qual foi o preço que o povo teve de pagar? (Ex 5.1-21) _______________
___________________________________________________________
Quando Jesus obedeceu e foi até a cruz, qual foi o preço que sua mãe teve
de pagar, ao permanecer junto à cruz vendo Jesus morrer? (Jo 19.17-37)
___________________________________________________________
Quando Paulo foi obediente, indo pregar o evangelho aos gentios, em
Tessalônica, o que isso custou a Jáson? (At 17.1-9) __________________
___________________________________________________________

O Preço que uma Pessoa Pagou Para a Igreja Fazer a Vontade de Deus:
Uma de nossas novas frentes missionárias precisava de um templo. A
agência financeira com quem estávamos trabalhando exigiu que uma certa
porcentagem dos custos fosse paga como entrada, a fim de obtermos o
empréstimo. Essa missão era muito pequena, então apelei aos membros da igreja
que orassem a respeito da possibilidade de contribuírem para o pagamento dessa
entrada. Eles concordaram em orar e observar como Deus iria prover os recursos.
Ivah Bates, uma das pessoas que realmente oravam, era viúva. Além de sua
pequena pensão, ela tinha uma poupança de 4.000 dólares, que guardava para o
restante de seus dias. Ela deu um cheque de 2.000 dólares para o fundo de
construção. Como seu pastor, muitas emoções tomaram conta do meu coração.
Aqui estava eu levando nossa igreja a fazer o que acreditava que Deus queria que
fizéssemos. Sentia uma dor no coração ao ver o que isso estava custando ao nosso
povo. Falei com a filha de Ivah. Ela disse: “Não negue a minha mãe o direito de
dar. Ela sempre confiou no seu Senhor. É o que ela quer fazer agora também.”
Atividade 3: Você sabe de alguma situação em que uma pessoa ou uma família
teve que pagar um algo preço porque sua igreja obedeceu à vontade de Deus?
( ) Sim ( ) Não
Descreva em poucas palavras: _________________________________________
__________________________________________________________________
O Clamor do Coração de Uma Mãe:
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Hudson Taylor, um grande homem de oração e de fé, atendeu à chamada
de Deus e foi para a China, como missionário. Seu pai já havia morrido. Ele teve
que deixar sua mãe viúva para ir para a China. Quando veio a falecer, em 1905,
ele tinha sido usado por Deus para fundar a Missão do Interior da China. Havia
205 pontos de pregação, 849 missionários e 125 mil cristãos na China – o
testemunho de uma vida entregue incondicionalmente nas mãos de Deus. Hudson
Taylor ilustrou algo do preço que ele e sua mãe tiveram de pagar, quando se
dispôs a cumprir a vontade de Deus, indo para a China como missionário.
 Imagine que você seja Hudson Taylor. Seu pai já morreu. Você reconhece
que possivelmente não verá mais sua mãe aqui na terra. Leia calmamente
o relato de Taylor a respeito da reparação de sua mãe e procure imaginar
as emoções que eles devem ter sentido.
“Minha querida mãe, agora já nos céus, viera para ver minha partida em
Liverpool. Não esquecerei jamais aquele dia, nem como minha mãe foi comigo
até à pequena cabine que seria meu lar durante quase seis longos meses. Com sua
amorosa mão materna, alisou minha pequena cama, sentou-se ao meu lado, e se
uniu a mim no cântico do último hino que haveríamos de cantar antes da longa
separação. Ajoelhamo-nos juntos, e ela orou – a última oração de mãe que eu
ouviria antes de partir para a China. Chegou então a informação de que
deveríamos nos separar e dizer adeus, sem a expectativa de jamais nos vermos
novamente sobre a face da terra.
Para me poupar, ela reteve os seus sentimentos o máximo que pôde. Nós nos
separamos; ela foi para terra, dando-me a sua bênção! Fiquei sozinho no convés,
e ela seguiu o navio, à medida que nos movíamos em direção à saída das docas.
Ao passarmos através da saída do porto, quando nossa separação realmente
começou, jamais me esquecerei do seu grito de angústia arrancado daquele
coração de mãe, que me atravessou o corpo como uma faca. Eu não sabia tão
completamente até então o que “Deus amou o mundo” significava. E eu estou
bem certo de que minha preciosa mãe aprendeu mais sobre o amor de Deus aos
perdidos naquela hora do que em toda a sua vida até então.
Graças a Deus, aumenta o número daqueles que estão descobrindo as alegrias
extraordinárias, as maravilhosas revelações de suas misericórdias, concedidas
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àqueles que o seguem, e se esvaziam a si mesmos, e deixam tudo para obedecer à
sua grande comissão.”
Atividade 4: Você acha que Deus pode chamá-lo para uma aventura de fé, em
que você tenha de pagar um peço elevado? ( ) Sim ( ) Não
Como você reagiria se Deus o chamasse a uma dedicação de custo tão elevado
assim? Marque uma das resposta abaixo:
( ) Sim, Senhor!
( ) Não, o sacrifício é demais para mim.
Total Dependência de Deus:
Em se tratando de conhecer e fazer a vontade de Deus, há um outro ajuste
muito necessário: Chegar-se ao ponto de uma total dependência de Deus. Só assim
ele poderá realizar o que quer fazer através de nós. Jesus disse que o nosso
relacionamento com ele seria como o relacionamento que existe entre a videira e
seus ramos. Ele afirmou”(...) sem mim nada podeis fazer” (Jô 15.5). Se você é um
servo de Deus, tem de permanecer em íntimo relacionamento com ele, a fim de
que ele possa realizar Sua obra através de você. Você tem que depender
exclusivamente de Deus.
Se Deus não atuar em você, nada poderá você fazer que redunde em fruto
para o reino. Sendo você crucificado com Cristo, ele vive através de você, e pode,
assim, atingir os propósitos de sua graça. Quando Deus tem o propósito de fazer
alguma coisa, ele dá garantias de que isso vai efetivamente acontecer. É ele que
realiza Seus propósitos, Se você depende de outra coisa, e não de Deus, em termos
do Reino de Deus, você está se candidatando à derrota.
Espere No Senhor:
Você pode pensar que esperar é um tempo de passividade e inatividade.
Esperar em Deus pode ser qualquer coisa, menos falta de ação. Enquanto você
espera nele, estará orando apaixonadamente para conhecê-lo melhor, para
conhecer seus propósitos e seus modos de agir, você estará observando as
circunstâncias e pedindo a Deus para interpretá-las revelando a você Suas
perspectivas. Você estará compartilhando com outros crentes, para saber o que
Deus está dizendo a eles. Enquanto espera no Senhor, você estará muito ativo,
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buscando, batendo, pedindo (Mt 7.7,8). Enquanto espera, continue fazendo a
última coisa que Deus disse a você para fazer. Ao esperar, você está transferindo a
responsabilidade da resposta a quem realmente ela pertence – Deus.
Então, quando Deus lhe der uma orientação específica, ele fará, por seu
intermédio, em alguns dias, ou algumas semanas, mais do que você seria capaz de
fazer em anos de labor. Vale sempre a pena esperar em Deus. O cronograma de
Deus e seus modos de agir estão sempre certos. Você tem de depender de Deus no
que se refere à orientação. Essa orientação será dada segundo os modos de agir de
Deus e no tempo determinado por ele, para que Seus propósitos sejam atingidos.
O Espírito Santo o Ajuda a Fazer a Vontade de Deus:
O Espírito Santo não vai nunca entender mal a vontade que Deus tem para
você. O Pai tem o propósito de agir através de sua vida. Para que você não perca
esse propósito, ele põe o Espírito Santo em você. A tarefa do espírito Santo é
guiá-lo de acordo com a vontade do Pai. Então ele capacita você a atingir os
propósitos divinos. Assim, você depende totalmente do Pai, não só para conhecerlhe a vontade, mas também para ter habilidade para realizá-la. É por isso que seu
relacionamento com ele é tão importante. É por isso que você precisa esperar até
ouvir uma palavra vinda dele, a respeito dos seus propósitos e seus modos de agir.
Jesus é nosso exemplo de alguém que nunca falhou em conhecer a
vontade do seu Pai. Tudo que o Pai intentou fazer através da vida do Filho, o
Senhor Jesus fez imediatamente. Qual era a chave do seu sucesso? Ele sempre se
relacionava com o Pai na maneira certa! Se você se relacionar com o Pai de forma
consistente com as provisões de Deus para sua vida – as provisões do seu Filho,
do seu Espírito Santo e da presença do próprio Pai – jamais chegará ao ponto de
não conhecer a vontade de Deus. Jamais haverá um momento em sua vida em que
você não saberá qual é a vontade de Deus. Jamais haverá um momento em sua
vida em que você não será capaz de fazer a vontade de Deus.
Atividade 5: Como você descreve a qualidade e a pureza do seu relacionamento
com Deus? ________________________________________________________
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Que ajustes Deus quer que você faça, a fim de renovar um relacionamento
adequado e correto com ele? __________________________________________
__________________________________________________________________

RESUMO
1. Eu não posso conhecer e fazer a vontade de Deus, sem pagar o preço dos
ajustes necessários e da obediência.
2. Posso confiar em que Deus cuidará de minha família.
3. Não negue aos outros a oportunidade de se sacrificarem pelo Senhor.
4. Deus fará por meu intermédio muito mais, em poucos dias ou semanas, do
que eu seria capaz de fazer por mim mesmo em anos de trabalho. Vale a
pena esperar em Deus.
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5 – A OBEDIÊNCIA
Depois que Deus tomou a iniciativa de envolvê-lo em Sua obra, você crê
nele e ajusta sua vida a ele. Só então você chega mesmo ao ponto de obedecer a
Deus. Você deve obedecer primeiro. Então ele vai realizar Sua obra através de
você. Quando Deus realiza, através de você, uma obra tão grande quanto ele
próprio, você passa a conhecê-lo intimamente e por experiência própria.
Você Obedece a Deus:
 A obediência é a manifestação externa do seu amor a Deus (Jo 14.15ª).
 A recompensa da obediência e do amor a Deus é que ele se revela a você.
 Se você tem problemas para obedecer a Deus, na verdade você tem um
problema com seu amor a Deus.
 Deus é amor. Sua vontade é sempre a melhor coisa.
 Deus sabe todas as coisas. Sua orientação está sempre correta.
 Deus é Todo-Poderoso. Ele pode capacitá-lo a fazer sua vontade.
 Se você ama a Deus, você irá obedecer a ele.
Em muitos sentidos a obediência é o seu momento da verdade. O que você FAZ...
1. Revela o que você crê a respeito de Deus.
2. Determina se você vai ou não experimentar o poder de Deus agindo em
sua vida e através dela.
3. Determina se você virá a conhecê-lo mais intimamente.
Atividade 1: Leia 1 João 2.3-6, em seguida responda as perguntas abaixo:
1. Como você vai saber que conhece Deus através de Jesus? _____________
___________________________________________________________
2. O que seria uma indicação clara de que determinada pessoa não conhece
Deus? ______________________________________________________
3. O que Deus faz na vida da pessoa que obedece à sua Palavra? _________
___________________________________________________________
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A Importância da Obediência:
Se você sabe que Deus o ama, não deveria jamais questionar uma
orientação dele. Sua orientação será sempre certa e o melhor para sua vida.
Quando Deus lhe dá uma orientação, você não deve apenas observá-la, discuti-la
ou debatê-la. Você deve obedecer.
Deus abençoa os que lhe são obedientes (Dt 28.1-14). Os benefícios da
obediência estão além da nossa imaginação; mas, entre eles, mencionamos: poder
ser o povo de Deus (Jr 7.23), ter uma base sólida quando as tempestades da vida
se desencadeiam contra você (Lc 6.46-49) e conhecer a verdade espiritual (Jo
7.16,17).
A rebelião contra Deus é o oposto da obediência. A desobediência é uma
séria rejeição da vontade de Deus. Em Deuteronômio 28.15-68, encontramos
alguns resultados da desobediência.
Atividade 2: Como você imagina que Deus descreveria o seu nível de obediência?
__________________________________________________________________
Existe alguma coisa que Deus quer que você faça e você não está fazendo? Se
existe, qual é? ______________________________________________________
O Que é Obediência?
Muitas pessoas hoje estão tão centradas em si mesmas que querem fazer o
que sua cabeça manda. Elas não param para considerar o que a obediência pode
significar em sua vida. Jesus contou uma parábola sobre a obediência:
Atividade 3: Leia Mateus 21.28-30 e responda:
 Qual filho fez a vontade do seu pai?
( ) O primeiro filho
( ) O segundo filho


O que significa a obediência?
( ) Dizer que você fará o que lhe mandam.
( ) Fazer o que lhe mandam.
1. Mencione um mandamento ou uma instrução que você obedeceu:
___________________________________________________________
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2. Mencione uma instrução para ser observada a longo prazo, que Deus lhe
deu, e que você apenas começou a obedecer: _______________________
3. Qual seria uma resposta que é provavelmente SUA idéia, e não uma
orientação de Deus? __________________________________________
4. Mencione uma ordem de Deus que você não obedeceu: ______________
___________________________________________________________
5. Coloque um X na nota que você acha que DEUS lhe daria na sua vida de
obediência, a partir do momento em que você se matriculou no CTB:
Desobediência 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Obediência
Completa
Completa
6. Por que você acha que Deus lhe daria essa nota? ____________________
___________________________________________________________
7. Se existe um nível de desobediência, qual é a raiz dessa desobediência?
___________________________________________________________
Se essa experiência não foi positiva, não se desespere. Deus está
interessado em levá-lo de onde você está para onde ele quer que você esteja nesse
relacionamento de amor. Estando nessa condição, você poderá experimentar todas
as alegrias que ele pode lhe oferecer.
Segundas Chances:
Freqüentemente as pessoas me fazem a seguinte pergunta: “Quando a
pessoa desobedece à vontade de Deus, ele concede uma segunda oportunidade?”
Sinto-me confortado em saber que Deus freqüentemente oferece uma segunda
chance. Quando Deus planejou convocar Nínive ao arrependimento, ele chamou
Jonas para juntar-se a ele nessa obra. Jonas desobedeceu porque tinha um
preconceito contra esses pagãos inimigos. Jonas preferia ver Deus destruindo a
cidade. A desobediência a Deus é coisa muito séria. Jonas teve que experimentar o
trauma de ser lançado ao mar bravio e passar Três dias no ventre de um grande
peixe. Jonas confessou seu erro e se arrependeu de sua desobediência. Então Deus
lhe deu uma segunda chance de obedecer.
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Da segunda vez Jonas obedeceu, embora relutantemente. No seu primeiro
dia de pregação, pregou um sermão de uma única frase, e Deus usou essa
mensagem para chamar 120 mil pessoas ao arrependimento, Jonas disse: “(...) pois
eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em
benignidade, e que te arrependes do mal” (Jn 4.2). A resposta que Deus deu a
Jonas e a Nínive ensinou muita coisa a Jonas sobre a profundidade do amor de
Deus pelas pessoas e sobre o desejo que Deus tem de que todos se arrependam.
Alguns dos grandes homens de Deus foram destroçados pelo pecado e
nem por isso Deus desistiu deles. Se Deus nos permitisse errar apenas uma vez,
Moisés jamais viria a ser quem foi. Ele cometeu vários erros (Ex. Ex 2.11-15).
Abraão começou muito bem, com uma bela caminhada de fé, mas foi ao Egito e
estragou tudo – mais de uma vez (Ex. Gn 12.10-20). Davi também errou (Ex. 2
Sm 11), e o mesmo fez Pedro (Ex. Mt 26.69-75). Saulo começou seu “serviço a
Deus” perseguindo os crentes (At 9.1,2).
Atividade 4: Indique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as declarações abaixo:
1. _______ Deus nunca dá uma segunda chance.
2. _______ Quando Deus perdoa o pecado da desobediência, ele também
remove todas as conseqüências do pecado.
3. Deus pode usar as circunstâncias da desobediência e agir através delas para o
bem daqueles que o amam.
4. _______ Deus está interessado em desenvolver seu caráter.
5. _______ A desobediência pode custar muito caro.
Deus é amor. Confie nele. Obedeça em virtude de seu amor por ele. Então
você terá uma comunhão tal com ele, que irá conhecê-lo mais intimamente. Essa
confirmação lhe trará muita alegria!
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RESUMO
1.
2.
3.
4.

Se eu amar a Deus, irei obedecer a ele.
A obediência é a manifestação externa do meu amor a ele.
A obediência é o meu momento da verdade.
Quando Deus observar que eu sou fiel e obediente no pouco, ele poderá
confiar em mim no muito.
5. Às vezes Deus nos dá uma segunda chance.
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6 – PERGUNTAS E RESPOSTAS
Neste estudo analisaremos algumas perguntas que geralmente são feitas
com relação aos assuntos que estamos estudando. Talvez estas perguntas já
tenham sido feitas a você também:
1. Por que, segundo me parece, Deus está trabalhando tão lentamente em
minha vida?
R. Você pode estar dizendo: “Senhor, anda rápido, faze com que eu
amadureça logo!” E Deus está dizendo: “Eu estou indo tão rápido com sua
vida quanto você me permite. Quando você estiver pronto para a próxima
lição, vou introduzir uma nova verdade em sua vida.” (Jo 16.12,13)
- Pergunte a você mesmo o seguinte:
* Será que estou respondendo a tudo o que Deus já me levou a fazer?
* Será que tenho obedecido a tudo aquilo que já sei ser da vontade de
Deus?
* Será que realmente creio que ele me ama e fará sempre o que é certo e
melhor para minha vida?
* Será que estou esperando pacientemente pelo tempo de Deus, e, nesse
meio-tempo, estou obedecendo àquilo que já sei ser sua vontade?
A grama, que está aqui hoje e amanhã já se foi, não requer muito tempo
para amadurecer. Uma árvore frondosa, que atravessa as gerações, requer muito
mais tempo para crescer e amadurecer. Deus se preocupa com a sua vida por toda
a eternidade. Permita que ele use todo o tempo que for necessário para dar à sua
vida a forma necessária para atingir Seus propósitos. Responsabilidades maiores
requererão períodos mais longos de preparação.
Atividade 1: Você gostaria que Deus usasse todo o tempo necessário para
prepará-lo para as responsabilidades que ele tem para sua vida? Se sua resposta
for afirmativa, escreva uma oração dizendo isso a Deus: ____________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Por que Deus não me dá uma grande responsabilidade?
R. Deus poderia lhe dizer o seguinte: “Você está me pedindo para
envolvê-lo em meus grandes movimentos, mas estou tentando
simplesmente ensinar você a crer em mim. Não posso dar-lhe essa
responsabilidade maior ainda.” Deus tem que lançar um alicerce firme em
sua vida, antes de prepará-lo para maiores compromissos.
Será que você já disse algo como: “Senhor, se me deres uma tarefa
realmente importante, vou te servir de todo o meu coração?” Deus pode
ter respondido: “Eu realmente quero dar, mas não posso. Se o fizesse,
você não conseguiria se sair bem. Não quero que se decepcione, porque
você não está preparado ainda.” Então você pode argumentar: “Senhor, eu
sou capaz de enfrentar esta responsabilidade. Pode me experimentar.”
Você se lembra de algum discípulo que pensou que podia assumir uma
responsabilidade maior? (Lc 22.33,34). Será que ele sabe o que você
também faria? Confie nele. Não insista com Deus para ele lhe dar alguma
coisa para a qual você não esteja ainda preparado. Isso pode levá-lo à
ruína.
Deus está muito mais interessado em cumprir os propósitos do Reino do
que você. Ele lhe dará todas as tarefas para as quais sabe que você está
preparado.
Atividade 2: Se Deus não lhe der o tipo de responsabilidade que você quer
assumir, qual deve ser sua reação? ______________________________________
__________________________________________________________________
Não use padrões humanos para medir a importância ou o valor de
determinada tarefa a ser desempenhada. Deixe Deus orientar sua vida. O servo
não diz ao seu mestre que tipo de tarefa está precisando. O servo aguarda que seu
mestre lhe dê a tarefa. Seja paciente, então, e espere!
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3. Quando obedeço e as “portas” se fecham, o que isso significa?
Deus o chama para um relacionamento pessoal com ele. Tenha muito
cuidado ao interpretar as circunstâncias. Muitas vezes chegamos a
conclusões apressadas. Deus está nos conduzindo numa determinada
direção, a fim de nos dizer o que ele está para fazer. Nós rapidamente
chegamos às nossas próprias conclusões a respeito do que ele está
fazendo, porque isso nos parece lógico. Começamos a seguir a lógica do
nosso próprio raciocínio, e nada parece dar certo. Temos a tendência de
abandonar nosso relacionamento com Deus, e fazer as coisas com nossas
próprias mãos. Não faça isso.
Na maioria das vezes em que Deus o convoca, ou lhe dá uma orientação, a
chamada não é o que quer que você faça para ele. Geralmente ele lhe diz o
que ele fazer no lugar onde você se encontra. Por exemplo, Deus disse a
Paulo que estava para alcançar os gentios por intermédio dele. Deus, e não
Paulo, ia alcançar os gentios, Paulo começou a ir em uma direção, mas o
Espírito Santo o impediu (At 16.6-10). Ele tentou ir em outra direção e
novamente o Espírito o impediu. Qual era o plano original de Deus?
Alcançar os gentios. Qual era o problema de Paulo? Ele estava
procurando descobrir o que fazer, e a “porta” da oportunidade se fechou.
A porta se fechou? Não. Deus estava procurando dizer: “Ouça, Paulo. Vá
até Trôade. Espere ali, até que eu lhe diga aonde você deve ir.”
Em Trôade, Paulo teve a visão de que devia passar à Macedônia, para
ajudar esse povo. O que estava acontecendo? O plano de Deus era levar o
evangelho para o Ocidente, para a Grécia e Roma. Deus estava atuando
em Filipos, e queria Paulo ali junto com ele.
Quando você começa a seguir Deus e parece que as circunstâncias fecham
as portas da oportunidade, volte-se para o Senhor e procure esclarecer o
que foi que Deus disse. Melhor ainda, procure sempre ter certeza desde o
início do que Deus está dizendo exatamente. Geralmente ele não o chama
para o desempenho de uma tarefa, mas para um relacionamento. Através
desse relacionamento, ele fará algo através de sua vida. Se você se lança
numa direção, e surgem obstáculos que impedem seu prosseguimento,
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volte e esclareça o que Deus disse. Não pense que você se equivocou,
esclareça o que ele disse.
4. Como posso saber se a palavra recebida provém de Deus, dos meus
desejos egoístas, ou de Satanás?
R. Algumas pessoas se preocupam muito em estudar os modos de Satanás
agir, de forma que possam identificar quando alguma coisa parece ser
artimanha de Satanás. Eu não costumo fazer isso. Resolvi não me fixar
nele. Ele já está vencido. Aquele que me guia, aquele que atualmente está
executando sua vontade por meu intermédio, é o vitorioso. A única
maneira pela qual Satanás pode afetar o trabalho de Deus por meu
intermédio é quando acredito nele, e não em Deus. Satanás sempre tentará
enganar você. Em última instância, Satanás não pode frustrar os
propósitos de Deus.
Mais uma vez Jesus é nosso exemplo quando enfrentou a tentação.
Essencialmente, Jesus disse simplesmente o seguinte: “Eu compreendo o
que você está dizendo, Satanás, mas isso não é a última palavra que eu
recebi do Pai. A Palavra de Deus diz...” (Ver Mt 4.1-11). Jesus não ficava
discutindo com
Satanás, não ficava analisando as coisas. Ele
simplesmente continuava fazendo a última coisa que o Pai tinha dito a ele
para fazer, até Deus dizer o que ele deveria fazer em seguida.
5. Deus tem um plano para minha vida, para sempre?
R. Será que Deus planeja sua vida para sempre, e então deixa você livre
para executar o plano dele? O plano de Deus é para um relacionamento. A
situação se torna problemática quando a pessoa exige que Deus diga se
quer que ela seja um empresário, um ministro de música ou de educação
religiosa, um pastor ou um missionário. Queremos saber se Deus quer que
sirvamos no próprio país ou no Japão ou Canadá. Deus geralmente não
nos dá uma responsabilidade para a vida toda e nos deixa ali para sempre.
Sim, você pode ser colocado em um trabalho em determinado lugar, por
um longo tempo, mas Deus lhe confia tarefas diariamente.
Deus nunca dará a você uma tarefa, sem ao mesmo tempo capacitá-lo para
concluí-la. Dom espiritual é isso: uma capacitação supranatural para
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realizar uma tarefa dada por Deus. Não enfatize seus talentos, suas
habilidades, seus interesses, como meios de determinar a vontade de
Deus. Tenho ouvido muitas pessoas dizerem que gostariam de fazer
determinada coisa, e que, consequentemente, essa deveria ser a vontade
de Deus. Esse tipo de resposta é centrada na própria pessoa. Você precisa
fazer de Deus o centro de sua vida. Quando ele é o Senhor, a resposta
deve ser assim:

“Senhor, farei qualquer coisa
que teu Reino requeira de mim.
Onde quer que o Senhor me mandar,
irei.
Sejam quais forem as circunstâncias,
seguirei.
Se quiseres atender a qualquer necessidade
por meio de minha vida,
eu sou teu servo;
farei o que for requerido de mim.”
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RESUMO
1. Permitirei que Deus use o tempo que for necessário para moldar minha
vida aos seus propósitos.
2. Qualquer tarefa que me seja entregue pelo Criador do Universo é uma
importante responsabilidade para mim.
3. Deus me chama a um relacionamento.
4. Não deixarei o relacionamento com Deus para assumir o controle da
minha vida
5. Deixarei Deus cuidar dos detalhes no devido tempo.
6. Tratarei de conhecer profundamente os caminhos de Deus, de forma que,
se alguma coisa não for compatível com eles, saberei que não provém de
Deus e me afastarei dela.
7. Deus jamais me dará uma tarefa, sem que ele mesmo me capacite para
tanto
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7 – DEUS AGE POR SEU INTERMÉDIO
Quando Deus estabelece o propósito de fazer alguma coisa por seu
intermédio, essa tarefa será tão grande quanto o próprio Deus. É por isso que Deus
quer revelar-se a você e às pessoas que estão ao seu redor. Se você pode fazer a
obra com suas próprias forças, as pessoas não chegarão a conhecer Deus. Mas, se
Deus atuar por seu intermédio, para fazer o que só ele pode fazer, então você e as
pessoas ao seu redor conhecerão Deus.
As enormes dimensões da tarefa que nos foi dada por Deus provoca em
você uma crise em sua fé. Você tem de acreditar que Deus é quem ele diz ser, e
que ele pode fazer, e fará, tudo aquilo que promete. Se você quer obedecer a Deus,
tem de permitir que Deus faça o que ele prometeu. É Deus que realiza a tarefa,
mas o faz através de você.
Atividade 1: Leia as declarações a seguir e marque aquelas que têm tido real
significado para você nos últimos tempos:
( ) Quando Deus convida alguém para juntar-se a ele em sua obra, ele tem uma
tarefa tão grande quanto ele próprio para essa pessoa fazer.
( ) Quando Deus convida alguém para juntar-se a ele nessa enorme tarefa, a fé e
sempre indispensável.
( ) Quando você enfrenta uma crise em sua fé, o que faz em seguida revela o que
realmente crê a respeito de Deus.
( ) A fé é a confiança de que, o que Deus disse ou prometeu, irá acontecer.
( ) Quando Deus fala, ele revela o que ele irá fazer – e não o que ele quer que
você faça para ele.
( ) Se você tem fé no Deus que o chamou, obedece, e ele fará acontecer aquilo
que está em seus propósitos.
( ) A obediência indica que você tem fé em Deus.
( ) Com fé, você pode ir em frente, com toda a confiança, e obedecer a Deus,
porque você sabe que ele fará acontecer o que está em Seus propósitos.
Moisés Obedeceu, e Deus Realizou...
Foi só pelo ato da obediência que Moisés começou a experimentar a
completa natureza de Deus. O que Moisés começou a saber sobre Deus
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desenvolveu-se a partir de sua obediência a ele. Podemos ver na vida de Moisés o
estabelecimento desse padrão de como Deus falava a ele: Moisés ia obedecendo, e
Deus ia realizando Seus propósitos.
Vemos na vida de Moisés um padrão de como Deus age:
 Deus convidou Moisés a juntar-se a ele naquilo que estava fazendo para
libertar o povo de Israel.
 Deus disse a Moisés o que Ele estava para fazer.
 Moisés obedeceu.
 Deus realizou o que estava em Seus propósitos.
 Moisés e aqueles que estavam ao seu redor vieram a conhecer Deus mais
claramente e mais intimamente.
Quando o povo de Deus estava entre o Mar Vermelho e o exército egípcio
que se aproximava, Deus disse a Moisés que erguesse a mão sobre o mar. Moisés
obedeceu. Deus abriu as águas do mar, e o povo atravessou a pé enxuto (Ex 14.125). Então Miriã liderou o povo num hino de louvor que descrevia a nova
compreensão que eles tinha de Deus.
Quando o povo estava sedento e não tinha água para beber, ele começou a
se queixar com Moisés. Deus mandou que Moisés ferisse a rocha com a vara.
Moisés obedeceu, e Deus fez a água jorrar de dentro da rocha (Ex 17.1-7). Vemos
esse padrão se repetir sempre na vida de Moisés.
Os Discípulos Obedeceram, e Deus Realizou...
Lucas registra uma bela experiência dos discípulos de Jesus, que segue
esse mesmo padrão. Jesus convidou os setenta a se juntarem a ele no trabalho do
Pai. Eles obedeceram e experimentaram Deus, ao verem-no fazer, através deles,
algo que sabiam que só Deus pode fazer.

Atividade 2: Leia Lucas 10.1-24 e responda às questões abaixo:
1. O que Jesus mandou os discípulos fazerem?
- No versículo 2? ____________________________________________
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- No versículo 5 e 7? __________________________________________
- No versículo 8? _____________________________________________
- No versículo 9? _____________________________________________
2. O que o versículo 16 diz a respeito do relacionamento entre o servo e o
seu Mestre, entre os discípulos e Jesus? __________________________
___________________________________________________________
3. O que você acha que os setenta discípulos sentiram a respeito da
experiência que tiveram? (v. 17)_________________________________
4. O que você acha que os setenta conheceram sobre Deus, através dessa
experiência? ________________________________________________
Jesus deu a esses seus seguidores algumas orientações específicas. Eles
obedeceram e experimentaram Deus atuando através deles para curar e expulsar
demônios. Jesus lhes disse que a salvação das pessoas devia trazer mais alegria do
que a submissão dos espíritos (v.20). Jesus louvou a Deus, o Pai, por se revelar a
esses seguidores. Então Jesus, voltando-se para seus discípulos, lhes disse: “Bemaventurados os olhos que vêem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos
profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram; e ouvir o que ouvis,
e não o ouviram” (Lc 10.23.24).
Esses discípulos foram abençoados. Eles tinham sido escolhidos por Deus,
especialmente para se envolverem com a obra. O que viram, ouviram e vieram a
conhecer a respeito de Deus era algo que até mesmo profetas e reis queriam
experimentar, e não puderam. Esses discípulos foram abençoados!
Você também será abençoado quando Deus fizer uma grande obra, uma
obra especial, por seu intermédio. Você virá a conhecê-lo de uma maneira que
trará regozijo à sua vida. Quando outras pessoas virem você experimentando Deus
dessa forma, vão quere saber como elas também poderiam experimentar Deus
assim. Esteja preparado para encaminhar essas pessoas a Deus.
Atividade 3: Deus fez recentemente alguma coisa por seu intermédio que o levou
ao regozijo? ( ) Sim
( ) Não
Se for afirmativa a resposta, descreva em poucas palavras o que aconteceu?
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__________________________________________________________________
Se você for obediente, Deus fará coisas maravilhosas por seu intermédio.
Você precisará ter muito cuidado para que o seu testemunho sobre o que Deus há
de fazer venha a dar glória somente a ele. O orgulho pode levá-lo a querer contar
sua experiência só porque isso faz você se sentir uma pessoa especial. Isso será
uma tensão contínua. Você desejará declarar os feitos maravilhosos do Senhor,
mas terá que evitar sentimentos de orgulho. Portanto:
“AQUELE QUE SE GLORIA, GLORIE-SE NO SENHOR”
(1 Coríntios 1.31)

RESUMO
1. Quando eu obedeço a Deus, ele realiza por meu intermédio aquilo que ele
planejou fazer.
2. Deus quer se revelar a mim e às pessoas que estão ao meu redor.
3. Serei abençoado quando Deus fizer uma grande obra por meu intermédio.
4. Preciso ter muito cuidado para que o meu testemunho sobre o que Deus
fez glorifique apenas o nome dele.
5. “Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor” (1 Co 1.31).
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8 – O CORPO DE CRISTO
Os membros da igreja precisam aprender a andar com Deus. Precisam
aprender a ouvir a voz de Deus. Precisam ser capazes de identificar as coisas que
só Deus pode fazer. Na Bíblia, Deus dava a visão e capacitava os líderes
espirituais que ele chamava. E esses líderes então conduziam o povo. Sua
caminhada com Deus e sua sensibilidade em relação ao que Deus estava fazendo
no meio do povo era crucial. Encontramos um exemplo claro desse padrão em
Atos 6.
Talvez um dos maiores desafios para o cristianismo em nossos dias é que
as igrejas andem com Deus de tal maneira que o mundo venha a conhecê-lo
através desse testemunho. Quando uma igreja permite que a presença e a atividade
de Deus sejam expressas, o mundo que sempre observa, será atraído para Deus.
Como pode uma igreja ser instrumento por meio do qual as pessoas venham a se
aproximar de Deus? Em primeiro lugar, você precisa compreender quem você é
em relação a Deus e em relação ao seu próximo.
Ser é Mais Importante que Fazer:
Como as pessoas de modo geral, as igrejas freqüentemente estão mais
interessadas no que Deus quer que elas façam do que naquilo que Deus quer que
elas sejam. Sermos o tipo de pessoa que agrada a Deus é muito mais importante
que fazer alguma coisa para ele. Sim, Deus quer que a igreja obedeça e faça o que
ele quer. Mas ele não quer que a igreja quebre algum dos seus mandamentos, a
fim de poder realizar determinada tarefa. Você pode imaginar como Deus deve se
sentir quando uma igreja se divide por causa de ódio de uns pelos outros, ou
porque um grupo quer fazer uma coisa para Deus e outro grupo se recusa a fazer?

Atividade 1: O que você acha? Sublinhe a declaração que representa a sua
opinião:
1. Deus quer que a igreja conclua uma tarefa iniciada, mesmo que isso
provoque a sua divisão. ( ) Sim ( ) Não
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2. Deus quer que seu povo demonstre amor acima de tudo. ( ) Sim ( ) Não
3. Desde que a igreja esteja fazendo o trabalho de Deus, ele pode ser feito
até mesmo transgredindo a ética ou de forma ilegal. ( ) Sim ( ) Não
Estas questões são difíceis para algumas pessoas. Freqüentemente as
pessoa acham que no trabalho que é feito para Deus podemos usar os meios que
forem necessários, sejam eles quais forem. Algumas pessoas não hesitam em
violar a vontade de Deus descrita na Bíblia, a fim de realizar algo que elas pensam
ser da vontade de Deus. O interesse de Deus é que seu povo seja santo, limpo e
puro. Ele está interessado na união da igreja. Deus quer que “não haja divisão no
corpo” (1 Co 12.25). ele está interessado em que os membros da igreja amem uns
aos outros, porque assim o mundo saberá que eles são seus discípulos. As pessoas
identificarão os discípulos de Jesus por causa do amor existente entre eles (Jo
13.35). Deus é capaz de realizar sua obra através do seu povo, de uma maneira
consistente com todos os seus mandamentos e com sua própria natureza.
Atividade 2: Leia as seguintes passagens bíblicas e relacione cada texto com uma
das declarações abaixo:
1. Deus quer que seu povo seja santo e puro.
2. Deus quer que seu povo mostre unidade.
3. Deus quer que seus filhos amem uns aos outros.
a)
b)
c)
d)
e)

João 17.20,21,23 - ____________________________________________
1 João 3.11,18,23 - ___________________________________________
1 Pedro 1.14-16 - _____________________________________________
Filipenses 2.14-16 - ___________________________________________
Efésios 4.3 - _________________________________________________

Como você avalia a fidelidade de sua igreja a esses mandamentos? Sua igreja é
santa, pura, unida e cheia de amor? _____________________________________
__________________________________________________________________
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A Parábola dos Trilhos do Trem:
Suponhamos que seus olhos pudessem dizer a seu corpo: “Vamos andar
por esses trilhos de trem. O caminho está limpo. Não estamos vendo trem
nenhum.” E então você começa a caminhar sobre os trilhos.
Suponhamos então que seus ouvidos dissessem ao corpo: “Estamos
ouvindo um apito dessa outra direção.”
Seus olhos argumentam: “Mas não tem nada vindo por esses trilhos, até
onde podemos ver. Vamos continuar andando.” E seu corpo ouve apenas seus
olhos e continua caminhando sobre os trilhos.
Logo os ouvidos dizem: “O apito está ficando cada vez mais alto e
chegando mais perto.”
Seus pés então dizem: “Estamos sentindo a vibração do movimento de um
trem se aproximando. É melhor tirarmos nosso corpo de cima desta linha de
trem.”
Atividade 3: Se esse fosse o seu corpo físico. O que você faria? Assinale sua
resposta:
( ) Sairia dos trilhos o mais rápido possível!
( ) Pediria a todos os membros do corpo que se manifestassem através do voto,
para ver o que a maioria iria decidir.
( ) Tentaria ignorar o conflito, na expectativa de que ele passasse.
( ) Iria confiar nos meus olhos, e continuaria andando. Meus olhos nunca
falharam, pelo menos até agora.
O Cronograma de Deus:
Às vezes perdemos as orientações de Deus porque não sabemos avaliar os
tempos estabelecidos por Deus. A igreja precisa saber não apenas o que Deus quer
que ela faça, mas também quando quer que seja feito. Devemos esperar pelo
tempo de Deus. Temos que esperar por ele como um corpo, até que ele nos ajuste
a si mesmo. Isso desenvolve em nós uma paciência cheia de confiança no Senhor,
e uma confiança cheia de amor uns para com os outros.
As igrejas onde tenho servido sempre apresentavam muitas tradições. Eu
então ensinava, ensinava e ensinava, até que o Espírito Santo, que é o Professor de
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todos nós, nos levasse a ter um só coração e uma só mente. Começamos a nos
liberar e permitir que Deus usasse o tempo de que necessitasse. Eu considerava
como minha responsabilidade pastoral levar o povo a estabelecer um
relacionamento com Jesus Cristo, ao ponto de ele reconhecer claramente quando
Ele estava falando. Então eu lhe pedia para obedecer a Deus – e não para seguir
um programa ou uma comissão. Deus, o Espírito Santo, é o verdadeiro
motivador.
A igreja é um corpo que tem Cristo como a Cabeça. O Espírito de Deus
guia o crente. Sua presença habitando em nós pode nos ajudar e nos guiar. Eu
sempre permiti que a minha compreensão da vontade de Deus fosse testada na
vida da congregação – não por causa do que eu pensava que o povo fosse, mas por
causa do que eu conhecia a respeito da natureza da igreja.

RESUMO
1. Quando uma igreja permite que a presença e a atividade de Deus sejam
expressas, o mundo, que sempre observa, será atraído a Deus.
2. A igreja está em missão especial com Cristo, diante do mundo, a fim de
realizar os propósitos redentores do Pai.
3. Deus quer que seu povo seja santo e puro.
4. Deus quer que seu povo demonstre unidade
5. Deus quer que seus filhos amem uns aos outros.
6. Uma igreja conhece a vontade de Deus quando o Corpo inteiro
compreende o que Cristo – a Cabeça – está lhe dizendo.
7. As opiniões individuais não são tão importantes. A vontade de Deus é
muito importante.
8. A igreja tem que esperar pelo tempo de Deus.

44

Conhecendo Deus II

9 – A VIDA NO CORPO
Quando permitimos que Deus nos ensine a viver eficientemente no Corpo,
podemos ver o amor e a unidade brotarem de uma forma que nunca vimos antes.
Esse viver de forma eficiente no Corpo começa quando cada indivíduo mantém
um íntimo relacionamento de amor com Deus e se amplia à medida que todos os
membros se relacionam corretamente com Jesus Cristo como a cabeça da igreja.
Um relacionamento adequado com Deus é muito mais importante que prédios,
orçamentos, programas, métodos, tamanho da igreja, número de funcionários ou
qualquer outra coisa.
Atividade 1: Leia cada um dos versículos. Em cada um escreva uma frase curta,
que resuma a vontade de Deus com referência ao relacionamento dentro do Corpo
da igreja.
 Romanos 14.1,12,13 - _________________________________________
 1 Coríntios 10.24 - ____________________________________________
 Efésios 4.25 - ________________________________________________
 Efésios 4.29 - ________________________________________________
 Efésios 5.19,20 - _____________________________________________
 Efésios 5. 21 - _______________________________________________
 Colossenses 3.13,14 - _________________________________________
Ao ler o Novo Testamento, encontramos muitas orientações que nos falam
especificamente sobre como o povo de Deus deve viver em relação ao próximo.
Essas instruções não estão na Bíblia apenas para serem decoradas, analisadas,
discutidas. Elas foram escritas a fim de que você possa saber como experimentar a
vida abundante em Cristo. Quando você tiver dúvidas a respeito da aplicação da
Bíblia à sua vida, leve essa preocupação ao Senhor. O Espírito Santo pode ensinar
você a compreender a verdade espiritual.
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Um Relacionamento Pactual no Corpo de Cristo:
Em 1 Coríntios 12.7,18, Paulo diz que é Deus que acrescenta membros ao
corpo, como lhe parece bem. Ele os adiciona ao corpo, visando o bem comum do
Corpo inteiro. Quando Deus acrescenta um membro ao Corpo, temos motivos
para regozijar. Como pastor, eu costumo levar a igreja a estabelecer um
relacionamento de pacto com a pessoa. Eu costumo então dizer à pessoa que Deus
não a está acrescentando à igreja acidentalmente, e que se ele a está acrescentando
à nossa igreja é porque queria fazer alguma coisa por intermédio de sua vida a fim
de nos tornar mais completos.
Depois eu lembro à igreja o seguinte: “Ninguém sabe o que vai acontecer
com esta pessoa nos dias que virão. Deus pode estar acrescentando esta pessoa à
igreja porque sabe que ela precisará de nossos cuidados. Vocês querem
estabelecer um pacto com ela, no sentido de permitir que Deus os use para ajudála a se tornar tudo aquilo que Deus deseja que ela seja? Se vocês assim se
comprometem, fiquem em pé, vamos agradecer a Deus o que ele acaba de fazer,
ao acrescentar esta pessoa ao nosso corpo. Porque Deus adicionou esta pessoa à
nossa igreja, Deus fará alguma coisa para que cheguemos mais perto daquilo que
ele quer que nós sejamos.”
Atividade 2: Pegue sua Bíblia e leia mais uma vez 1 Coríntios 12. Desta vez, peça
a Deus para lhe falar sobre sua igreja e como ela poderia funcionar melhor como o
Corpo de Cristo. Peça a Deus para falar-lhe sobre seu relacionamento com o
Corpo. Escreva qualquer coisa que você perceber que Deus está lhe dizendo
através de sua Palavra.
 A minha igreja - ______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 A mim - ____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Deus Edifica o Corpo Para Poder Enfrentar o Desafio:
Se eu fosse um halterofilista, teria que treinar para poder levantar aqueles
pesos grandes de maneira eficaz. Se fosse um corredor de cem metros rasos, eu
treinaria de forma diferente. Quando quero fazer um serviço bem-feito, treino meu
Corpo de forma correspondente ao desafio que tenho de enfrentar.
Quando Deus edifica uma igreja local como o Corpo de Cristo, ele
acrescenta membros ao Corpo e os treina, de modo que a igreja possa enfrentar o
desafio que ele tem para esse Corpo. Ele edifica uma igreja local de maneira a
capacitar esse Corpo a responder adequadamente a esse desafio. Assim, Deus
poderá realizar determinada tarefa através desse Corpo.
Deixe-me ilustrar. No princípio do nosso trabalho em Saskatoon, nossa
igreja tinha cerca de 15 a 20 pessoas. Percebemos que Deus queria nos usar para
plantar igrejas em cidades e vilas através de todo o Canadá. Orando a esse
respeito, sentimos que Deus queria trabalhar, por nosso intermédio, para ganhar os
estudantes da universidade. Chegamos à conclusão de que se fôssemos fiéis e
testemunhássemos naquele campus universitário, Deus salvaria muitos daqueles
estudantes. Se fôssemos fiéis então em envolvê-los na vida do Corpo, críamos que
Deus chamaria muitos deles para serem pastores, obreiros nas igrejas e
missionários no próprio Canadá.
Tínhamos dois grandes problemas: não havia na igreja nenhum estudante
universitário, e não sabíamos como fazer esse trabalho. Mas tínhamos uma
responsabilidade. Começamos a orar e observar, a fim de ver o que Deus ia fazer
para ajudar este Corpo a se tornar aquele tipo de Corpo que pudesse cumprir o
propósito de Deus para com o campus universitário. As primeiras pessoas que
batizei foram um professor da universidade e sua filha. Então Deus começou a
trazer outros estudantes para a igreja, e o Corpo começou a crescer.
Deus nos levou até Robert Cannon, Diretor da União dos Estudantes
Batistas da Universidade do Texas. Ele sentiu que Deus o chamava para o Canadá,
para trabalhar com estudantes, mas nós não tínhamos dinheiro para fazer sua
mudança nem para pagar-lhe um salário. Robert veio, e Deus proveu às suas
necessidades. Assim que Robert chegou, eu lhe disse: “Robert, você está aqui para
equipar este Corpo, no campus da universidade. A responsabilidade de ministrar a
este campus foi dada à nossa igreja.”
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Observe: A responsabilidade foi dada por Deus à igreja. Deus acrescentou Robert
à igreja, a fim de equipá-la para executar seu ministério no campus da
universidade. Robert ajudou as pessoas que queriam aprender a orar pelo trabalho
no campus. Ele ajudou pessoas dadas à hospitalidade a fazerem contato com
estudantes que precisavam de um lar fora de casa. Preparou outros para
testemunhar e ensinou a igreja a ministrar às necessidades das pessoas no campus
universitário.
Pelo menos 50 estudantes forma para o seminário, a fim de se prepararem
para o ministério. Muitos estão voltando para pastorear igrejas. Deus edificou o
Corpo, deu-lhe uma responsabilidade, e equipou-o, de tal forma que Deus pudesse
fazer aquela obra por meio dos seus membros. A igreja foi fiel, e Deus fez o que
ele dissera que devíamos fazer.
Porque eu sei que Deus edifica o Corpo a fim de prepará-lo para o
desempenho de uma tarefa, presto muita atenção nas pessoas que Deus acrescenta
ao Corpo. Às vezes isso é uma indicação de que Deus está para nos dar
determinada tarefa e está nos preparando para assumi-la. Uma vez, num certo
período de tempo, várias pessoas da área médica se uniram à nossa igreja.
Começamos a orar a fim de ver o que Deus estava para fazer. Quando a
responsabilidade de atingir os índios nativos da região, que habitavam as reservas
nos foi entregue, esse grupo se sentiu chamado por Deus para essa tarefa. Eles
foram para as reservas e ofereceram gratuitamente uma ampla variedade de
serviços médicos. Enquanto os nativos esperavam nas filas para receber
atendimento médico, outras pessoas da igreja falavam, dando seu testemunho a
respeito de Cristo. A clínica médica abriu as portas para começarmos estudos
bíblicos ali, para levar pessoas ao Senhor e plantar igreja entre os índios.
“PRESTE ATENÇÃO ÀS PESSOAS
QUE DEUS ACRESCENTA À SUA IGREJA.”

48

Conhecendo Deus II

RESUMO
1. Um relacionamento adequado com Deus é muito mais importante do que
edifícios, orçamentos, programas, métodos, tamanho da igreja, número de
funcionários ou qualquer outra coisa.
2. Deus não acrescenta pessoas à igreja local acidentalmente.
3. Deus edifica o Corpo, a fim de prepará-lo para determinada tarefa.
4. Deus edifica o Corpo, dá-lhe uma tarefa, e o prepara para realizá-la.
5. Vou prestar muita atenção nas pessoas que Deus acrescentar à igreja.
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10 – COM UM A MISSÃO DIANTE DO MUNDO
O Espírito que une você aos outros crentes numa igreja local também o
une a TODOS os crentes. O povo de Deus de cada Corpo de Cristo local é parte
do Reino de Deus. Os cristãos são o povo do reino, e o próprio Cristo é o Rei
eterno sobre seu Reino. Ele “nos fez Reino, sacerdotes para Deus, seu Pai” (Ap
1.6). Nesta parceria com Cristo como rei, você se torna envolvido em sua missão
de reconciliar com Deus um perdido. Estar relacionado com Cristo é estar
envolvido em uma missão com ele. Você não pode manter um relacionamento
com Deus e não estar envolvido em uma missão. Jesus disse: “(...) Assim como o
Pai me enviou, também eu vos envio a vós” (Jô 20.21).
Deus Tem o Mundo no Seu Coração:
Deus formou o primeiro Corpo de Cristo através do Espírito Santo, e o
colocou em Maria. Ele se fez carne e habitou entre nós (Jo 1.14). Jesus foi o
provimento divino para a nossa salvação, através de sua morte e ressurreição.
Voltando Jesus ao céu, Deus formou um novo Corpo de Cristo, através do Espírito
Santo. Esse Corpo se constituiu e se constitui dos crentes que Deus tem
acrescentado à igreja.
Jesus agora funciona como Cabeça do seu Corpo (a igreja local), para
guiá-lo na execução da vontade do Pai. Deus estabeleceu cada igreja como o
Corpo de Cristo, de tal forma que Ele pudesse continuar sua obra redentora no
mundo. Quando permitimos que Cristo funcione como Cabeça da sua igreja, Deus
pode usar esse Corpo para executar Sua vontade em todas as partes do mundo.
Atividade 1: Assinale sim ou não nas questões abaixo:
 Cristo conhecia a vontade do Pai enquanto ele esteve aqui na terra?
( ) Sim
( ) Não
 Jesus alguma vez entendeu mal os propósitos do Pai?
( ) Sim
( ) Não
 Cristo alguma vez falhou, não realizando a vontade do Pai?
( ) Sim
( ) Não
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Se permitirmos que Jesus seja a Cabeça de nossa congregação local,
existe a possibilidade de ele entender mal o que o Pai quer realizar por
meio desse Corpo de crentes? ( ) Sim
( ) Não
Cristo pode revelar aos membros do Seu Corpo como estes devem se
envolver na realização dos propósitos do Pai? ( ) Sim
( ) Não

A igreja é um organismo vivo. Ela é um Corpo vivo com cristo presente,
como a cabeça. Cada parte desse Corpo se relaciona com Cristo e com todos os
outros membros. Sempre que Deus tem acesso ao seu povo, ele pode alcançar o
mundo através dele. Cada igreja é um centro estratégico de missões mundiais.
Deus pode alcançar o mundo através de você. Você precisa apenas ajustar sua
vida à atividade de Deus, no lugar onde você está.
Atividade 2: Leia a história de Filipe e o etíope em Atos 8.26-39 e responda às
seguintes perguntas:
1. Quem orientou Filipe no sentido de se envolver no que Deus ia fazer em
favor do etíope? ______________________________________________
2. No princípio, que informação tinha Filipe sobre o que deveria fazer?
___________________________________________________________
3. Quando Filipe viu o etíope, Filipe estava procurando saber o que o Pai
estava fazendo. Que atividade divina Filipe teria visto? _______________
___________________________________________________________
4. O que o Espírito disse a Filipe para fazer em seguida? ________________
___________________________________________________________
5. O que Filipe fez para descobrir o que Deus estava fazendo na vida
daquele homem? _____________________________________________
6. O que Deus fez na vida do etíope, através de Filipe? _________________
___________________________________________________________
7. Baseando-nos no que sabemos a respeito do etíope (v.27), que impacto
esse encontro poderia ter na disseminação do evangelho? _____________
___________________________________________________________
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Quando você ajusta sua vida a Deus e se torna uma pessoa do reino, ele
pode envolvê-lo em sua obra em qualquer parte do mundo. Ele está trabalhando
em todos os lugares do mundo, edificando seu Reino.
Eu estava fazendo uma conferência em Minneapolis a respeito de nossa
participação com Deus na obra que visa a alcançar o mundo todo. Um pastor de
uma igreja da cidade disse: “Foi assim que Deus me disse que eu devia funcionar
como pastor! Começamos a procurar o que Deus estava fazendo. Uma pessoa veio
da Jamaica e se uniu à nossa igreja. Essa pessoa me perguntou se eu poderia ir à
Jamaica para pregar. Disse que seu país precisava muito de Deus. Então levei
algumas pessoas comigo e iniciamos três igrejas lá. No mês seguinte, Deus
acrescentou à nossa igreja uma pessoa de outra nação do Caribe. Fomos lá
também
plantamos algumas igrejas. Agora estamos mantendo trabalho
missionário em três países do Caribe.”
Ele sorriu e disse: “No domingo passado, uma pessoa de Gana, na parte
ocidental da África, se uniu à nossa igreja. Eu não imagino o que Deus vai fazer,
mas nós estamos prontos, eu só quero ver.”
Eles descobriram que são cidadãos do Reino. Experimentar Deus, poder
conhecer e fazer a vontade de Deus é colocar sua vida no centro de Sua vontade e
permitir que o Espírito Santo lhe mostre por que determinada coisa aconteceu em
sua igreja. Ajuste sua vida a Deus e deixe Deus trabalhar, por seu intermédio, para
atrair o mundo.
Não é mesmo uma tristeza quando nos tronamos tão centrados em nós
mesmos que só vamos a Deus para dizer: “Senhor, me abençoa; abençoa minha
família; abençoa minha igreja”?
E aí Deus diz algo assim: “Eu tenho procurado fazer exatamente isso o
tempo todo, mas de uma maneira totalmente diferente do que você espera. Você
tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar a cruz e me seguir. Vou levá-lo a
lugares onde estou agindo, onde quero acrescentar você. Você será um
instrumento em minhas mãos, de modo que eu possa alcançar o mundo todo. E
quando eu fizer isso por intermédio de você, aí sim, você vai experimentar as
minhas bênçãos.”
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Atividade 3: O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

RESUMO
1. Eu sou uma pessoa do Reino, e Jesus é meu Rei.
2. Ter alguma relação com Cristo é estar envolvido em sua missão.
3. Todas as igrejas e missões do mundo são um centro estratégico de
missões mundiais.
4. Todas as vezes que Deus tem acesso à nossa igreja, ele pode alcançar o
mundo por nosso intermédio.
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11 – A KOINONIA NO REINO
Os súditos do Reino se relacionam entre si. São membros de igrejas
espalhadas por toda a face da Terra que compõem o Reino. Quando existe
koinonia entre as igrejas, isso se revela na maneira como essas igrejas se
relacionam: Nós cooperamos juntos na comissão que recebemos de alcançarmos
o mundo para Cristo. Juntos somos capazes de fazer algumas coisas que
isoladamente nenhuma igreja pode fazer de forma eficiente. Compartilhamos
qualquer coisa, se isso atender alguma necessidade de outra igreja. Separamos
tempo para estarmos juntos, e realmente as igrejas amam umas às outras.
Será que esse tipo de koinonia entre igrejas pode existir até mesmo entre
denominações diferentes, quando elas cooperam para alcançar os propósitos
maiores do Reino? Sim! No entanto, os homens, entregues aos seus próprios
caminhos, são incapazes de alcançar esse tipo de relacionamento. Só Deus, através
de seu Espírito Santo, pode criar e sustentar a koinonia no meio de seu povo. Ele
quer ser Rei, Senhor e Soberano sobre o seu Reino. Quando permitirmos que ele
domine, as barreiras construídas por mãos humanas certamente caem.
Se sua igreja tem um problema de koinonia com outras igrejas ou grupos
cristãos, isso é uma indicação de um problema mais profundo de koinonia com o
Senhor. Não estou sugerindo que deva haver comprometimento quanto a nossas
diferenças doutrinárias, no entanto podemos agir como irmãos e irmãs que se
amam mutuamente. A koinonia se reveste de novas dimensões, novas
possibilidades, novas amplitudes, quando nos relacionamos nos círculos mais
amplos do Reino. É desse mesmo jeito que o amor funciona.
O Amor em uma Escala de Um a Dez:
Suponhamos, numa escala de um a dez, que você esteja amando no nível
dois – você ama seus pais e sua família, que o amam também; e você ama seus
amigos, que também o amam. Agora, suponhamos que Deus capacite você a amar
seu arquiinimigo, como Jesus mandou em Mateus 5.43-48. Se você puder amar
seu inimigo no nível dez, sua capacidade de amar outras pessoas aumentará. Se
você puder amar no nível dez, todas as outras pessoas que têm recebido seu amor
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receberão uma dimensão desse seu amor ainda maior do que você jamais foi capaz
de lhes dar.
Atividade 1: Avalie sua vida de amor cristão. Assinale todas as declarações a
seguir que sejam verdadeiras a respeito do seu amor cristão.
( ) Não amo ninguém
( ) Amo minha família
( ) Amo aqueles que me amaram primeiro
( ) Amo aquelas pessoas que eu sei que me amarão também
( ) Deus tem me ajudado a amar aquelas pessoas ao meu redor que não são
amigáveis, que são irritadiças
( ) Deus me ensinou a amar aquelas pessoas da minha comunidade que são
totalmente diferentes de mim e que não são amáveis
( ) Deus me ensinou a mostrar amor por pessoas que vivem abertamente em
pecado
( ) Deus me deu a graça de amar meus inimigos
Você e eu geralmente não procuramos melhorar nossa capacidade de
amar, tentando amar aquelas pessoas difíceis de serem amadas. Nós tentamos
amar nosso “inimigo”, e a frustração e o ódio nos confrontam, em vez de brotar
em nós uma nova espécie de amor. Então dizemos: “Senhor, eu não queria que
trouxesses ódio para dentro de minha vida. Eu queria que me trouxesses amor”.
Mas Deus pode aprofundar nossa capacidade de amar, quando nos capacita a amar
aquelas pessoas difíceis de serem amadas. Quando aprendemos a amar nesses
níveis mais profundos, a nossa capacidade de amar as outras pessoas aumenta.
Atividade 2: Deus está movendo você no sentido de demonstrar amor a um
indivíduo em particular, a um grupo específico de pessoas ou talvez pessoas que
são diferentes de você? Pergunte a ele. Se Deus está movendo você a demonstrar
seu amor em um nível mais profundo, escreva o nome ou os nomes de pessoas que
ele quer que você ame: _______________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Relações Cooperativas Entre Igrejas:
As igrejas do Novo Testamento eram INTERdependentes. Cada uma delas
era independente diante do Senhor, mas elas precisavam umas das outras. Elas se
ajudavam e se encorajavam mutuamente. Elas tinham relações cooperativas que
intensificavam sua experiência com o Senhor.
Atividade 3: Ao ler a respeito de cada um dos relacionamentos seguintes, sublinhe
alguns exemplos que indiquem claramente que as igrejas do Novo Testamento
tinham koinonia umas com as outras.
1. A Igreja Nascente em Jerusalém – No dia de Pentecostes, 3.000 pessoas
creram em Cristo como seu Salvador pessoal. Não sabemos quantos
desses moravam ou permaneceram em Jerusalém depois que a festa dos
judeus acabou. Mas sabemos que a igreja de Jerusalém tinha muitos
membros. No princípio, eles se reuniam no templo e também em grupos
pequenos nos lares das pessoas. Eles se reuniam diariamente para o
estudo, comunhão, oração e para fazerem refeições juntos.
Compartilhavam seus recursos materiais com qualquer irmão que
estivesse em necessidade (At 2.42-47). As muitas congregações pequenas
eram interdependentes. Devido à Koinonia, “era um só coração e uma só a
alma” (At 4.32).
2. Jerusalém Coopera com Antioquia – Quando o evangelho começou a dar
fruto entre os gregos em Antioquia, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé
para investigar e ajudar a jovem igreja. Quando Barnabé viu a atuação de
Deus ali, ele foi buscar Paulo para ajudar. Juntos, eles permaneceram em
Antioquia, ensinando os novos crentes (At 11.19-26).
3. Antioquia Coopera com as Necessidades de Jerusalém – Chegou a
Antioquia a notícia de que seus irmãos e irmãs em Cristo da Judéia
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estavam sofrendo fome. Devido à koinonia, “os discípulos resolveram
mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que
habitavam na Judéia; o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos
anciãos por mão de Barnabé e de Paulo”(At 11.29,30). Essas igrejas não
eram totalmente independentes. Elas estavam intimamente ligadas pela
koinonia que mantinham com Cristo. Elas tinham que cuidar das
necessidades umas das outras, devido ao amor com que se amavam.
4. Outras Igrejas Colaboram com os Propósitos do Reino – Através de
todas as cartas de Paulo, lemos a respeito de maneiras diferentes pelas
quais diversas igrejas cooperaram com outros crentes por amor ao Reino.
 A fé dos crentes romanos encorajou outros crentes espalhados por todo o
mundo cristão (Rm 1.8-12). Paulo intentou receber assistência dessa
igreja para uma viagem que ele estava planejando fazer à Espanha
(Rm15.24).
 As igrejas da Macedônia e Acaia enviaram contribuições para os crentes
pobres em Jerusalém (Rm. 15.26,27).
 A igreja em Filipos frequentemente oferecia apoio financeiro a Paulo, de
forma que ele pudesse pregar o evangelho e plantar igrejas em outras
cidades (Fp 4.14-16).
 As igrejas em Colossos e em Laodicéia compartilhavam seus obreiros
(Epafras) e cartas de Paulo (Cl 4.12-16).
 Os crentes da igreja em Tessalônica eram inspiração e se tornaram
modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia (1Ts 1.6-10).
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RESUMO
1. Tudo que cada igreja possuía pertencia por amor às outras igrejas também.
2. Tudo que determinada igreja possui pertence ao Reino.
3. Quando existe koinonia entre as igrejas, ela vai aparecer através do
relacionamento entre essas igrejas.
4. Quando permitimos que cristo domine, as barreiras construídas por mãos
humanas certamente caem.
5. As igrejas do Novo Testamento eram interdependentes.
6. Quando minha igreja experimenta a koinonia com outros grupos do povo de
Deus, experimentamos maiores dimensões da presença de Deus atuando em
nosso mundo.
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12 – O REMÉDIO DE DEUS PARA A COMUNHÃO QUEBRADA
A koinonia não é algo opcional para o crente; também não é para a igreja.
“Estar em Cristo” e ser membro do seu Corpo exige uma comunhão com o Cristo
vivo. O relacionamento de amor, a koinonia, a comunhão que você tem com Deus,
é o aspecto mais importante de se conhecer Deus, de conhecer Sua vontade e de
ser capacitado a realizá-la.
A koinonia é essencial para indivíduos e igrejas experimentarem aquela
vitalidade que vemos nos crentes do Novo Testamento. A comunhão íntima com
Deus e com seu Filho, Jesus Cristo, produz comunhão entre os irmãos e irmãs em
Cristo. Só Deus pode produzir uma Koinonia (comunhão) genuína. A expressão
suprema dessa comunhão divina é manifesta quando pessoas com diferenças tão
marcantes se juntam numa comunhão viva e espiritual.
Atividade 1: Das duas situações seguintes, qual delas é maior demonstração do
poder de Deus de criar e manter comunhão entre as pessoas? Marque uma opção.
1. ( ) A comunhão espiritual entre pessoas de uma mesma raça, língua,
educação e condição econômica
2. ( ) A comunhão espiritual entre pessoas totalmente diferentes no que se
refere à sua cultura e posição social
Quando caem as barreiras humanas, e as pessoas com diferenças
significativas podem viver juntas em paz, o mundo vê algo que só Deus pode
fazer. No Reino de Deus, “Não há judeu nem grego; não há escravo nem livre;
não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus” (Gl 3.28).
Essa koinonia criada pelo espírito Santo é também mantida pelo Espírito. A
koinonia com Deus e com o próximo pode, no entanto, ser ameaçada e até mesmo
quebrada.
A quebra da comunhão com um irmão ou irmã em Cristo indica a quebra
da comunhão com Deus. Você deve começar sempre examinando sua própria
relação com o Senhor. A ruptura tem início no seu relacionamento pessoal com
Deus. Ela não começa no seu relacionamento com o próximo. Se sua comunhão
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com Deus está quebrada, você não pode continuar em comunhão com seus irmãos
em Cristo. Você tem que primeiro permitir que Deus o conduza de volta a um
relacionamento adequado com ele.
Quando você peca contra Deus, sua comunhão com ele se quebra. No
Antigo testamento esse relacionamento quebrado é simbolizado pelo rosto de
Deus escondido. Nosso rosto inclui os principais órgãos da comunicação. O olho
vê, o ouvido ouve e a boca fala. Embora Deus não tenha um corpo físico, o
“rosto” de Deus representava para os hebreus a presença, a aceitação e a
aprovação de Deus. Para Deus, virar o rosto era um sinal de rejeição, reprovação e
de sua ausência.
Atividade 2: O que a Bíblia quer dizer quando fala que Deus escondeu o seu
rosto? Marque todas as respostas certas:
( ) Deus estava com medo
( ) Deus afastou tal experiência de sua presença
( ) Deus rejeitou a pessoa ou o povo por causa do pecado
( ) Deus se recusava a olhar, ouvir ou falar por causa da iniquidade
Por que Deus esconde o seu rosto? _____________________________________
__________________________________________________________________
Deus não esconde o seu rosto por estar com medo. Ele esconde o seu rosto
devido à sua ira diante do pecado. Agindo assim, Deus mostra seu afastamento
dessa experiência, sua rejeição ao pecado e sua recusa em ver, ouvir ou falar.
Quando isso acontece, nossa comunhão com Deus se quebra. A comunhão com
Deus é o privilégio que um filho de Deus mais almeja. O rosto escondido de Deus
é uma das mais terríveis correções.
Até a disciplina de Deus é uma expressão de amor, destinada a nos atrair
novamente à comunhão com Deus, pode acontecer também com um grupo – uma
família, uma igreja, uma denominação ou uma nação.
O Remédio Divino Para o Pecado:
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Graças a Deus que nos deu um remédio para o pecado e para a comunhão
que se quebra. “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça” (1Jo 1.9).
Quando você concorda com Deus a respeito da realidade do seu erro, você
está confessando seu pecado. O arrependimento e a confissão dos pecados andam
juntos. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela se afasta deles e se
volta para Deus. Quando sua comunhão com Deus se quebrar por causa do
pecado, concorde com Deus sobre o seu pecado e dele se afaste. Volte-se para
Deus. Ele lhe perdoará os pecados e restabelecerá o relacionamento entre você e
ele.
Quando você peca, o Espírito Santo o convence do pecado. Deus quer que
você se mantenha sempre num relacionamento adequado com ele. Quando você
não responde ao convencimento do Espírito Santo, Deus então submete você à
disciplina. A disciplina de Deus tem sempre o objetivo de trazer a pessoa de volta
à koinonia com ele. Se você não responder imediatamente à disciplina de Deus,
ele fará recair sobre você julgamento ainda mais severo, a fim de obter sua
atenção. Os julgamentos de Deus podem recair sobre uma família, uma igreja,
uma denominação e até mesmo sobre uma nação inteira. Quando Deus traz o
julgamento sobre seu povo, ele também se oferece para perdoar e para trazer cura
à terra (2 Cr 7.13,14).
Atividade 3: Baseando-se na promessa de 1 Crônicas 7.14, responda às seguintes
questões:
1. Quando Deus traz julgamento sobre seu povo, que providências seu povo
tem que tomar para restaurar a koinonia com ele? Mencione quatro dessas
providências: ________________________________________________
___________________________________________________________
2. Mencione três coisas que Deus promete fazer quando o seu povo se volta
para ele: ____________________________________________________
___________________________________________________________
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RESUMO DO REMÉDIO DIVINO PARA O PECADO
1. Humilhe-se diante de Deus. Não procure se justificar. Não se prenda ao
orgulho.
2. Ore a Deus, pois ele ouve a oração do arrependimento.
3. Confesse seus pecados a Deus. Concorde com ele que seu pecado é erro.
Confesse a todas as pessoas que foram diretamente afetadas pelo seu
pecado e peça perdão a elas (Mt 5.23,24).
4. Arrependa-se. Abandone seus caminhos pecaminosos e volte para Deus e
Seus caminhos.
5. Busque o rosto de Deus. Procure renovar sua comunhão com Deus.
Converse com ele. Ouça a sua voz.
6. Se o seu pecado é algo que se prolongou em sua vida, confesse o pecado a
um ou mais amigos crentes. Peça a eles para orarem por você, a fim de
que você possa se ver livre da escravidão do pecado (Tg 5.16).
7. Entristeça-se. Peça a Deus para ajudá-lo a entender como ele se sente a
respeito do seu pecado. O desejo de Deus é que você sinta desgosto
mesmo. Quando seu coração estiver quebrantado por causa de seus
pecados, será menos provável que você repita essa mesma ofensa (Sl
51.17).
8. Submeta-se a Deus. Resista ao Diabo. Purifique o seu coração (Tg 4.710).
9. Reivindique as promessas de perdão, purificação e cura (1 Cr 7.14; 1 Jo
1.9).
10. E viva então na vitória que Jesus nos dá através do poder de sua
ressurreição.
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