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Conhecer para Poder 
Crescer 



INTRODUÇÃO 



Efésios 4:17-24 



Transformação Demanda 
Instrução 



Uma Reação em Cadeia em 6 
Fases: 



1.   Educação na Verdade


Reação Em Cadeia: Fase 1 



"...Pois virá o tempo em que não 
suportarão a sã doutrina; pelo 

contrário, sentindo coceira nos ouvidos, 
segundo os seus próprios desejos 

juntarão mestres para si mesmos. Eles se 
recusarão a dar ouvidos à verdade, 

voltando-se para os mitos." 2Tm 4:3-4


1- Educação Na Verdade 



"Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que 
há de julgar os vivos e os mortos por sua 

manifestação e por seu Reino, eu o exorto 
solenemente: Pregue a Palavra, esteja 
preparado a tempo e fora de tempo, 
repreenda, corrija, exorte com toda a 

paciência e doutrina..." 2Tm 4:1-2


1- Educação Na Verdade 



1.   Educação na Verdade

2.   Sublimidade de Pensamentos


Reação Em Cadeia: Fase 2 



"Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e 
agora repito com lágrimas, há muitos que 

vivem como inimigos da cruz de Cristo. 
Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o 
seu deus é o estômago e têm orgulho do que 

é vergonhoso; eles só pensam nas coisas 
terrenas." Fp 3:18-19


2- Sublimidade de Pensamentos 



"Finalmente, irmãos, tudo o que for 
verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o 

que for correto, tudo o que for puro, 
tudo o que for amável, tudo o que for de 

boa fama, se houver algo de excelente 
ou digno de louvor, pensem nessas 

coisas." Fp 4:8


2- Sublimidade de Pensamentos 



1.   Educação na Verdade

2.   Sublimidade de Pensamentos

3.   Término da Obscuridade


Reação Em Cadeia: Fase 3 



 "Assim, porque és morno e nem és quente 
nem frio, estou a ponto de vomitar-te da 
minha boca; Você diz: Estou rico, adquiri 

riquezas e não preciso de nada. Não 
reconhece, porém, que é miserável, digno de 

compaixão, pobre, cego e que está nu." 

Ap 3:16-17 


3- Término da Obscuridade 



 "Dou-lhe este aconselho: Compre de mim 
ouro refinado no fogo e você se tornará rico; 
compre roupas brancas e vista-se para cobrir 

a sua vergonhosa nudez; e compre colírio 
para ungir os seus olhos e poder enxergar. 
Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. 

Por isso, seja diligente e arrependa-se." "
Ap 3:18-19


3- Término da Obscuridade 



1.   Educação na Verdade

2.   Sublimidade de Pensamentos

3.   Término da Obscuridade

4.  Utilidade do Conhecimento


Reação Em Cadeia: Fase 4 



"Toda a escritura é inspirada por Deus e 
útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção, para a educação na 
justiça, a fim de que o homem de Deus 

seja perfeito e perfeitamente habilitado 
para toda boa obra."   2Tm 3:16-17





4- Utilidade do Conhecimento 



1.   Educação na Verdade

2.   Sublimidade de Pensamentos

3.   Término da Obscuridade

4.  Utilidade do Conhecimento

5.   Desenvolvimento de Sensibilidade


Reação Em Cadeia: Fase 5 





"...Pela hipocrisia dos que falam mentiras e 
que têm cauterizada a própria consciência" 

1Tm 4:2  




"Não apaguem o Espírito." 1Ts 5:19  








5- Desenvolvimento da Sensibilidade 



"E não vos conformeis com este século, 
mas transformai-vos pela renovação da 

vossa mente, para que experimenteis 
qual seja a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus." Rm 12:2  






5- Desenvolvimento da Sensibilidade 



1.   Educação na Verdade

2.   Sublimidade de Pensamentos

3.   Término da Obscuridade

4.  Utilidade do Conhecimento

5.   Desenvolvimento de Sensibilidade

6.   Operação da Transformação


Reação Em Cadeia: Fase 6 



"No sentido de que, quanto ao 
trato passado, vos despojeis do 
velho homem, que se corrompe 
segundo as concupiscências do 

engano..." Ef 4:22


6- Operação da Transformação 



"E vos revistais do novo homem, 
criado segundo deus, em justiça 

e retidão procedentes da 
verdade." Ef 4:24


6- Operação da Transformação 



"E vos renoveis no espírito do 
vosso entendimento..." Ef 4:23


6- Operação da Transformação 



1.   Educação na Verdade

2.   Sublimidade de Pensamentos

3.   Término da Obscuridade

4.   Utilidade do Conhecimento

5.   Desenvolvimento de Sensibilidade


6- Operação da Transformação 

Ato Divino"
Renovação "
Espiritual

Da Mente


Ações Humanas "
Despojar do "
Velho e Revestir "
do Novo


Transformação




1.   Educação na Verdade

2.   Sublimidade de Pensamentos

3.   Término da Obscuridade

4.  Utilidade do Conhecimento

5.   Desenvolvimento de Sensibilidade


6.  Operação da Transformação


A Reação Em Cadeia 



Oportunidades


CONCLUSÃO 



• Semear


OPORTUNIDADES de Estudo 



• Programação com Ensino Bíblico por faixa 
etária:

–  Pré-adolescentes

–  Adolescentes

–  Jovens


OPORTUNIDADES de Estudo 



• Escola Bíblica (~ 10 cursos)


OPORTUNIDADES de Estudo 



• Koinonias (~50 lares)

OPORTUNIDADES de Estudo 



• Discipulado (~60 grupos)

OPORTUNIDADES de Estudo 



• Formação de Líderes 

– CTL - SBPV

– Haggai - 28/03

– Outros...


OPORTUNIDADES de Estudo 



• Livraria

• Biblioteca


FERRAMENTAS PARA Estudo 



• Site

• SEDI


FERRAMENTAS PARA Estudo 



Transformação Demanda 
Instrução 


