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Não entristeçais o Espírito  II  
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Introdução 

Ao invés de um Deus 
indiferente, Deus é como Pai 
insuperável que trata e educa 
seus filhos para que venham a 

ser como Ele, e assim 
desfrutem das bênçãos da 
boa formação espiritual. 

Apresento 
DISCERNIMENTOS 

necessários para otimizar 
a eficácia do programa 

educacional de Deus para 
nossas vidas. 

1º DISCERNIMENTO 
Estamos numa luta contínua 

contra o pecado  

Portanto, também nós, uma vez 
que estamos rodeados por tão 
grande nuvem de testemunhas, 
livremo-nos de tudo o que nos 
atrapalha e do pecado que nos 

envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos é 

proposta,  Hb 12.1 
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Na luta contra o 
pecado, vocês ainda 
não resistiram até o 
ponto de derramar o 

próprio sangue. 
Hb 12.4 

2º DISCERNIMENTO 
Deus, como Pai, disciplina seus 

filhos  

Suportem as dificuldades, 
recebendo-as como 

disciplina; Deus os trata 
como filhos. Pois, qual o 

filho que não é disciplinado 
por seu pai? 

Hb 12.7 

Se vocês não são 
disciplinados, e a 

disciplina é para todos os 
filhos, então vocês não 

são filhos legítimos, mas 
sim ilegítimos.  

Hb 12.8 

Além disso, tínhamos 
pais humanos que 

nos disciplinavam, e 
nós os respeitávamos. 

Hb 12.9 

Vocês se esqueceram da 
palavra de ânimo que ele lhes 

dirige como a filhos: Meu 
filho, não despreze a 

disciplina do Senhor, nem se 
magoe com a sua repreensão,  

Hb 12.5 
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pois o Senhor 
disciplina a quem 

ama, e castiga todo 
aquele a quem aceita 

como filho 
Hb 12.6 

A tristeza segundo Deus 
produz um arrependimento 

que leva à salvação e não 
remorso, mas a tristeza 

segundo o mundo produz 
morte.  

2Co 7.10 

Faze-me ouvir de 
novo júbilo e alegria; 

e os ossos que 
esmagaste exultarão.  

Sl 51.8 

Devolve-me a alegria 
da tua salvação e 

sustenta-me com um 
espírito pronto a 

obedecer. 
Sl 51.12 

3º DISCERNIMENTO 
Há uma postura a assumir 

diante da disciplina 

Vocês se esqueceram da 
palavra de ânimo que ele lhes 

dirige como a filhos: Meu 
filho, não despreze a 

disciplina do Senhor, nem se 
magoe com a sua repreensão, 

Hb 12.5 
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Suportem as dificuldades, 
recebendo-as como 

disciplina; Deus os trata 
como filhos. Pois, qual o 

filho que não é disciplinado 
por seu pai? 

Hb 12.7 

Além disso, tínhamos pais 
humanos que nos 

disciplinavam, e nós os 
respeitávamos. Quanto mais 
devemos submeter-nos ao 

Pai dos espíritos, para assim 
vivermos! 

Hb 12.9 

Portanto, fortaleçam as 
mãos enfraquecidas e os 

joelhos vacilantes. 13 Façam 
caminhos retos para os seus 
pés, para que o manco não 
se desvie, mas antes seja 

curado.  Hb 12.12 

Esforcem-se para viver 
em paz com todos e 

para serem santos; sem 
santidade ninguém verá 

o Senhor.  

Hb 12.14 

Façam todo o esforço 
para conservar a 

unidade do Espírito 
pelo vínculo da paz.   

Ef 4.3 

Sigam o caminho do amor 
e busquem com dedicação 

os dons espirituais, 
principalmente o dom de 

profecia. 

1Co 4.1 
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4º DISCERNIMENTO 
A disciplina traz seus ganhos 

Além disso, tínhamos pais 
humanos que nos 

disciplinavam, e nós os 
respeitávamos. Quanto mais 

devemos submeter-nos ao Pai 
dos espíritos, para assim 

vivermos!   
Hb 12.9 

Nossos pais nos disciplinavam 
por curto período, segundo 

lhes parecia melhor; mas 
Deus nos disciplina para o 

nosso bem, para que 
participemos da sua 

santidade. 
Hb 12.10 

Nenhuma disciplina parece ser 
motivo de alegria no 

momento, mas sim de tristeza. 
Mais tarde, porém, produz 
fruto de justiça e paz para 
aqueles que por ela foram 

exercitados. 
Hb 12.11 

5º DISCERNIMENTO 
Reação indevida traz drásticas 

consequências 

Esforcem-se para viver 
em paz com todos e 

para serem santos; sem 
santidade ninguém verá 

o Senhor. 
Hb 12.14 
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Então eu lhes direi 
claramente: Nunca os 
conheci. Afastem-se 
de mim vocês, que 

praticam o mal! 
Mt 7.23 

Cuidem que ninguém se 
exclua da graça de Deus. 

Que nenhuma raiz de 
amargura brote e cause 

perturbação, 
contaminando a muitos.  

Hb 12.15 

Por isso há entre 
vocês muitos fracos 
e doentes, e vários 

já dormiram.  
1Co 11.30 

Mas, se nós nos 
examinássemos a 
nós mesmos, não 

receberíamos juízo.  
1Co 11.31 

Quando, porém, somos 
julgados pelo Senhor, 

estamos sendo 
disciplinados para que não 
sejamos condenados com 

o mundo.  
1Co 11.32 

Cuidem que ninguém se 
exclua da graça de Deus. 

Que nenhuma raiz de 
amargura brote e cause 

perturbação, contaminando 
a muitos.   

Hb 12.15 
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Estamos numa luta contínua contra o pecado 

Deus, como Pai, disciplina seus filhos 

Há uma postura a assumir diante da disciplina 

A disciplina traz seus ganhos 

Reação indevida traz drásticas consequências 


