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Introdução



No entanto o homem 
nasce para as 

dificuldades tão 
certamente como as 

fagulhas voam para cima.
Jó 5.7



O homem nascido de 
mulher vive pouco 
tempo e passa por 
muitas dificuldades.

Jó 14.1



Qual é a nossa 
segurança? 



Quem tem o Filho, tem 
a vida; quem não tem o 
Filho de Deus, não tem 

a vida. 
1Jo 5.12



Escrevi-lhes estas coisas, 
a vocês que creem no 

nome do Filho de Deus, 
para que vocês saibam 
que têm a vida eterna.  

1Jo 5.13



Jesus realizou na presença 
dos seus discípulos muitos 
outros sinais miraculosos, 
que não estão registrados 

neste livro.
Jo 20.30



Mas estes foram escritos 
para que vocês creiam que 
Jesus é o Cristo, o Filho de 

Deus e, crendo, tenham 
vida em seu nome.  

Jo 20.31



A implicação da 
segurança 



Esta é a confiança que 
temos ao nos aproximarmos 

de Deus: se pedirmos 
alguma coisa de acordo com 
a sua vontade, ele nos ouve.

1Jo 5.14



No ano da morte do rei 
Uzias, eu vi o Senhor 

assentado sobre um alto e 
sublime trono, e as abas de 

suas vestes enchiam o 
templo. 

Is 6.1



Serafins estavam por cima 
dele; cada um tinha seis 
asas: com duas cobria o 

rosto, com duas cobria os 
seus pés e com duas voava.  

Is 6.2



E clamavam uns para os 
outros, dizendo: Santo, 

santo, santo é o SENHOR 
dos Exércitos; toda a 

terra está cheia da sua 
glória.  Is 6.3



As bases do limiar se 
moveram à voz do que 
clamava, e a casa se 
encheu de fumaça.   

Is 6.4



Então, disse eu: ai de mim! 
Estou perdido! Porque sou 
homem de lábios impuros, 

habito no meio de um povo de 
impuros lábios, e os meus 

olhos viram o Rei, o SENHOR 
dos Exércitos!

Is 6.5



Portanto, irmãos, temos 
plena confiança para 
entrar no Santo dos 

Santos pelo sangue de 
Jesus,

Hb 10.19



por um novo e vivo 
caminho que ele nos 

abriu por meio do véu, 
isto é, do seu corpo. 

Hb 10.20



Temos, pois, um 
grande sacerdote 
sobre a casa de 

Deus.
Hb 10.21



Sendo assim, aproximemo-nos de 
Deus com um coração sincero e com 

plena convicção de fé, tendo os 
corações aspergidos para nos 
purificar de uma consciência 

culpada e tendo os nossos corpos 
lavados com água pura.

Hb 10.22



Esta é a confiança que 
temos ao nos aproximarmos 

de Deus: se pedirmos 
alguma coisa de acordo com 
a sua vontade, ele nos ouve. 

1Jo 5.14



Tiraram, então, a pedra. E 
Jesus, levantando os olhos 

para o céu, disse: Pai, 
graças te dou porque me 

ouviste. 
Jo 11.41



Aliás, eu sabia que sempre 
me ouves, mas assim falei 

por causa da multidão 
presente, para que creiam 

que tu me enviaste.  
Jo 11.42



Sabemos que Deus não 
atende a pecadores; mas, 
pelo contrário, se alguém 

teme a Deus e pratica a sua 
vontade, a este atende.

Jo 9.31



E se sabemos que ele 
nos ouve em tudo o que 
pedimos, sabemos que 

temos o que dele 
pedimos.

1Jo 5.15



Na prática, qual a implicação 
dessa segurança?



Se alguém vir seu irmão cometer 
pecado que não leva à morte, ore, 

e Deus lhe dará vida. Refiro-me 
àqueles cujo pecado não leva à 

morte. Há pecado que leva à 
morte; não estou dizendo que se 

deva orar por este.  
1Jo 5.16



Tu, pois, não intercedas por 
este povo, nem levantes por 
ele clamor ou oração, nem 
me importunes, porque eu 

não te ouvirei. 
Jr 7.16



Tu, pois, não ores por este 
povo, nem levantes por eles 
clamor nem oração; porque 
não os ouvirei quando eles 

clamarem a mim, por causa do 
seu mal.

Jr 11.14



Então o Senhor me 
disse: Não ore pelo 

bem-estar deste 
povo.

Jr 14.11



Pois o salário do pecado 
é a morte, mas o dom 

gratuito de Deus é a vida 
eterna em Cristo Jesus, 

nosso Senhor.
Rm 6.23



Se alguém vir seu irmão cometer 
pecado que não leva à morte, ore, e 

Deus lhe dará vida. Refiro-me 
àqueles cujo pecado não leva à 

morte. Há pecado que leva à morte; 
não estou dizendo que se deva orar 

por este.  
1Jo 5.16



Quem afirma estar na 
luz mas odeia seu 

irmão, continua nas 
trevas. 

1Jo 2.9



Quem ama seu irmão 
permanece na luz, e 
nele não há causa de 

tropeço.
1Jo 2.10



Mas quem odeia seu 
irmão está nas trevas e 

anda nas trevas; não sabe 
para onde vai, porque as 

trevas o cegaram 
1Jo 2.11



Eu lhes disse que vocês 
morrerão em seus pecados. 
Se vocês não crerem que Eu 

Sou, de fato morrerão em 
seus pecados.

Jo 8.24



Quem nele crê não é 
condenado, mas quem não 
crê já está condenado, por 
não crer no nome do Filho 

Unigênito de Deus.
Jo 3.18



Antes de tudo, recomendo 
que se façam súplicas, 
orações, intercessões e 

ação de graças por todos os 
homens; 

1Tm 2.1



pelos reis e por todos os 
que exercem autoridade, 

para que tenhamos uma vida 
tranquila e pacífica, com 

toda a piedade e dignidade. 
1Tm 2.2



Isso é bom e 
agradável perante 

Deus, nosso 
Salvador,

1Tm 2.3



que deseja que todos os 
homens sejam salvos e 

cheguem ao 
conhecimento da 

verdade. 
1Tm 2.4



Pois há um só Deus e um 
só mediador entre Deus e 

os homens: o homem 
Cristo Jesus, 

1Tm 2.5



o qual se entregou a si 
mesmo como resgate por 

todos. Esse foi o 
testemunho dado em seu 

próprio tempo.  
1Tm 2.6



Para isso fui designado 
pregador e apóstolo mestre 
da verdadeira fé aos gentios. 

Digo-lhes a verdade, não 
minto.

1Tm 2.7



Quero, pois, que os 
homens orem em todo 
lugar, levantando mãos 
santas, sem ira e sem 

discussões.  
1Tm 2.8



Então levaram-lhe um 
endemoninhado que era 
cego e mudo, e Jesus o 
curou, de modo que ele 

pôde falar e ver. 
Mt 12.22



Todo o povo ficou 
atônito e disse: Não 
será este o Filho de 

Davi? 
Mt 12.23



Mas quando os fariseus 
ouviram isso, disseram: É 

somente por Belzebu, o 
príncipe dos demônios, que 

ele expulsa demônios. 
Mt 12.24



Jesus, conhecendo os seus 
pensamentos, disse-lhes: Todo 
reino dividido contra si mesmo 

será arruinado, e toda cidade ou 
casa dividida contra si mesma não 

subsistirá. 
Mt 12.25



Se Satanás expulsa 
Satanás, está dividido 

contra si mesmo. Como, 
então, subsistirá seu 

reino? 
Mt 12.26



E se eu expulso demônios 
por Belzebu, por quem os 

expulsam os filhos de 
vocês? Por isso, eles 

mesmos serão juízes sobre 
vocês. 

Mt 12.27



Mas se é pelo Espírito 
de Deus que eu expulso 

demônios, então 
chegou a vocês o Reino 

de Deus. 
Mt 12.28



Ou como alguém pode entrar 
na casa do homem forte e levar 

dali seus bens, sem antes 
amarrá-lo? Só então poderá 

roubar a casa dele. 
Mt 12.29



Aquele que não está 
comigo, está contra mim; 
e aquele que comigo não 

ajunta, espalha. 
Mt 12.30



Por esse motivo eu lhes digo: 
todo pecado e blasfêmia serão 
perdoados aos homens, mas a 
blasfêmia contra o Espírito não 

será perdoada.
Mt 12.31



Todo aquele que disser uma 
palavra contra o Filho do homem 
será perdoado, mas quem falar 

contra o Espírito Santo não será 
perdoado, nem nesta era nem na 

era que há de vir.
Mt 12.32



Toda injustiça é 
pecado, mas há 

pecado que não leva 
à morte.   

1Jo 5.17



Por quem vamos orar?


