
Conclusão = Como ser Consagrado   

   Lv 20:7   1 Pd 1:16  
 

1ª Etapa Identificar: 

• Examinar o Homem a si mesmo  

1Co 11.28 

Salmo 139 

Rm 12.3 

• Identificar qual é seu ídolo: 

MT  6:24   

 
2ª  Etapa Como proceder: 

Negativa  - Cl 2. 16, 18,21, 2 

 

Positivo – Cl 3 
 

Busque – vv1 e 2 

Deixe – Abandone – vv5, 8 

Revista – vv 10, 11 

Sobretudo – vv 14 

Habite –vv16 

Façam – vv17 
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Introdução: 

Rm 7. 14 .25 
 

1º Aspecto - A Gloria de Deus   

Is 42. 5 -8 

No Egito: 

Ex 14.  17.18.   
Ex 5.2  
 

Na Babilônia: 

Dn 2.47 
Dn 4.25 e 34 
 

Em Jesus Cristo:  

Jo12.28  

Ex .40. 34-38  

1 Reis 8:11   

 

2º Aspecto - Termos no AT 
vd'q; vd'q; vd'q; vd'q; qãdash verbo =  

Ex 19. 22  
 

vd,qo vd,qo vd,qo vd,qo  qõdesh substantivo =   

Lv 19. 2  
 

Ryzin Ryzin Ryzin Ryzin  naziyr ou  rzn nazir  = 

Jz 13. 5  

Este e outros estudos estão disponíveis gravados em CD e DVD e texto. 

Visite nosso site na internet: www.ibcu.org.br 
 



Exemplos no AT  

Ana com Samuel - 1Sm 1.10; 11; 26;27  
 
Pais de Sansão - Jz 13. 3 a 5 Nm 6: 3 a 6 -Jz 14. 9 - Jz 16.17  

 

3º Aspecto - Termos no NT  

iJerovn -hieron = 
Mc 11:11   
 

o{sio~ - hosios = 
1 Tm 2:8   
 

aJgnov~ - hagnos = 

Fp 4:8   
 

a{gio~ – hagios = 
1 Pd 1:16   

 
 

Exemplos no NT 

2Tm 1.5  
1Co 4.17  
At 6 a 8.1 

 

4º Aspecto – Obstáculos a Consagração 

1- Nossa natureza – Gálatas 5:17   

 

2- Sacrifício vivo –.Romanos 12:1   

 

3- Cobiças – Tiago 4:2   

  

4- Mornidão – Lucas 8.4 a 14   

 

Teste Proposto – extraído do Livro “Louco Amor” de Francis Chan 
 

� Freqüentar a Igreja com regularidade – Is 29.13 
� Entregar dinheiro para instituições de caridades e na Igreja – Lc 21. 1a 4 
� Escolher o popular e desprezar o que é certo quando estão em conflitos 

MT 23.5-7 
� De fato não desejam ser salvo dos seus pecados;  só querem ser salvos 

do castigo que esse pecado gera. Rm 6.1-2 
� São movidas por historia de pessoas que faz coisas radicais por Cristo, 

mas elas mesmas não agem. Tg 1.22, 4.17 
� Raramente compartilham a fé com vizinhos, colegas de trabalho ou 

amigos. Mt. 10 32- 33 
� Medem o seu grau de moralidade ou bondade comparando-se com o 

mundo. Lc 18.11 a 12 
� Dizem amar a Jesus. Que ele é parte da vida delas, mas só parte.  
     Lc 9. 57-62 
� Amam a Deus, mas não o fazem de todo o coração , de toda a alma e 

com todas as forças. Tentam mas dizem que é coisa de missionário, 
pastor, obreiro. Mt 22. 37 - 38 

� Amam a outros, mas não procuram amá-los como amam a si mesmo. 
     Mt 5. 43- 47 
� Servem ao Senhor e aos outros, mas não ultrapassam determinados 

limites em termo do tempo, do dinheiro e da energia. Lc 18. 21 a 25 
� Pensam na vida terrena com mais freqüência do que na eternidade no 

céu.– Cl 3.2 
� São gratos pelas coisas luxuosas que possuem e pelo conforto que 

desfrutam, e raramente pensam em dar o máximo possível aos pobres.  
     Mt 25.34-40 
� Fazem o que for necessário para evitar o sentimento de culpa. Elas 

querem fazer o mínimo necessário para poderem ser consideradas 
“suficientemente boas” sem que isto exija demais dela. 

� Se preocupam o tempo todo com sua segurança, são escravas do deus 
do controle total. 1Tm 6.17-18 

� Se sentem seguras por freqüentarem uma igreja, ter sido batizado, ter sido 
criada em uma família cristã, viverem em tal local.– MT  7 .21  

� Não vivem pela fé, a vida é estruturada de maneira que nunca tenham que 
viver pela fé.Não precisam confiar em Deus se alguma coisa inesperada 
ocorrer. Eles tem recursos. Lc 1216-21 e Hb 11 

 
 
 
 
 


