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Introdução Introdução 



Ouvindo isto, unânimes, Ouvindo isto, unânimes, 
levantaram a voz a Deus e levantaram a voz a Deus e 
disseram:disseram: Tu, Soberano Tu, Soberano 
Senhor, que fizeste o céu, Senhor, que fizeste o céu, 
a terra, o mar e tudo o que a terra, o mar e tudo o que 
neles háneles há;; At 4.24



2020 Disse Daniel: Seja Disse Daniel: Seja 
bendito o nome de bendito o nome de 
Deus,... Deus,... 2121 é ele quem é ele quem 
muda o tempo e as muda o tempo e as 
estações, remove reis e estações, remove reis e 
estabelece reis;estabelece reis; DnDn 22



1414 ...até à manifestação de ...até à manifestação de 
nosso Senhor Jesus Cristo; nosso Senhor Jesus Cristo; 
1515 a qual, em suas épocas a qual, em suas épocas 
determinadas, há de ser determinadas, há de ser 
revelada pelo bendito e revelada pelo bendito e único único 
Soberano, o Rei dos reis e Soberano, o Rei dos reis e 
Senhor dos senhores;Senhor dos senhores; 1Tm 61Tm 6



I I –– O mundo caídoO mundo caído



Chegou o momento Chegou o momento 
de ser julgado este de ser julgado este 
mundo, e agora o mundo, e agora o 
seu seu príncipepríncipe será será 
expulso.expulso. JoJo 12.3112.31



nos quais o nos quais o deus deste deus deste 
séculoséculo cegou o entendimento cegou o entendimento 
dos incrédulos, para que lhes dos incrédulos, para que lhes 
não resplandeça a luz do não resplandeça a luz do 
evangelho da glória de evangelho da glória de 
Cristo, o qual é a imagem de Cristo, o qual é a imagem de 
Deus.Deus. 2Co 4.42Co 4.4



Infiéis, não compreendeis Infiéis, não compreendeis 
que que a amizade do mundo é a amizade do mundo é 
inimiga de Deusinimiga de Deus? Aquele, ? Aquele, 
pois, que pois, que quiser ser amigo quiser ser amigo 
do mundo constituido mundo constitui--se se 
inimigo de Deus.inimigo de Deus. TgTg 4.44.4



Então, lhe disse Então, lhe disse PilatosPilatos: : 
Logo, tu és rei? Respondeu Logo, tu és rei? Respondeu 
Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu 
para isso nasci e para isso vim para isso nasci e para isso vim 
ao mundo, a fim de ao mundo, a fim de dar dar 
testemunho da verdadetestemunho da verdade. Todo . Todo 
aquele que é da verdade ouve a aquele que é da verdade ouve a 
minha vozminha voz. . JoJo 18.3718.37



II II –– Deus de Deus de 
pactospactos



e diziam à mulher: Já agora e diziam à mulher: Já agora 
não é pelo que disseste que não é pelo que disseste que 
nós cremos; mas porque nós nós cremos; mas porque nós 
mesmos temos ouvido e mesmos temos ouvido e 
sabemos que este é sabemos que este é 
verdadeiramente o verdadeiramente o Salvador Salvador 
do mundodo mundo JoJo 4.424.42



Vós, porém, sois raça eleita, Vós, porém, sois raça eleita, 
sacerdócio real, nação santa, sacerdócio real, nação santa, 

povo de propriedade exclusiva povo de propriedade exclusiva 
de Deus, a fim de proclamardes de Deus, a fim de proclamardes 

as virtudes daquele que vos as virtudes daquele que vos 
chamou das trevas para a sua chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz;maravilhosa luz; 1Pe 2.91Pe 2.9



III III –– Implicações Implicações 
pessoaispessoais



1414 Como Como filhos da obediênciafilhos da obediência, , 
não vos amoldeis às paixões não vos amoldeis às paixões 
que tínheis anteriormente na que tínheis anteriormente na 

vossa ignorância; vossa ignorância; 1515 pelo pelo 
contrário, segundo é santo contrário, segundo é santo 

aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, tornaitornai--
vos santos também vós vos santos também vós 

mesmos em todo o vosso mesmos em todo o vosso 
procedimentoprocedimento,,



1616 porque escrito porque escrito 
está: está: Sede Sede 
santos, porque eu santos, porque eu 
sou santo.sou santo. 1Pe 11Pe 1



IV IV –– Implicações Implicações 
familiaresfamiliares



11 Estes, pois, são os Estes, pois, são os 
mandamentosmandamentos, os , os estatutosestatutos e e 

os os juízosjuízos que mandou o que mandou o 
SENHOR, teu Deus, se SENHOR, teu Deus, se tete
ensinassemensinassem, para que os , para que os 
cumprissescumprisses na terra a que na terra a que 

passas para a possuir; passas para a possuir; 



22 para que para que temastemas ao SENHOR, ao SENHOR, 
teu Deus, e guardes todos os teu Deus, e guardes todos os 

seus estatutos e mandamentos seus estatutos e mandamentos 
que eu te ordeno, que eu te ordeno, tu, e teu filho, tu, e teu filho, 
e o filho de teu filhoe o filho de teu filho, todos os , todos os 

dias da tua vida; e que teus dias dias da tua vida; e que teus dias 
sejam prolongadossejam prolongados



77 tu as tu as inculcarás a teus inculcarás a teus 
filhosfilhos, e delas falarás , e delas falarás 

assentado em tua casa, e assentado em tua casa, e 
andando pelo caminho, e andando pelo caminho, e 
ao deitarao deitar--te, e ao levantarte, e ao levantar--
te.te. DtDt 55



Filho meu, guarda o Filho meu, guarda o 
mandamento de teu mandamento de teu 
paipai e não deixes a e não deixes a 

instrução de tua mãe;instrução de tua mãe;
PvPv 6.206.20



ConclusãoConclusão



Não vos enganeis: de Não vos enganeis: de 
Deus não se zomba; Deus não se zomba; 

pois aquilo que o pois aquilo que o 
homem semear, isso homem semear, isso 

também ceifará.     também ceifará.     GlGl 6.76.7


