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Introdução



Deus tem revelado 
Sua verdade na Sua 
Palavra de modo que 
podemos conhecê-la 

e nela confiar.



Visando nossa 
segurança, Paulo define 

verdades claras com 
respeito à vida que nos 

levam a certezas 
fundamentais.



1ª Certeza: Quem não herda o 
Reino de Deus   



Podem estar certos de 
que nenhum imoral, 

impuro ou ganancioso, 
que é idólatra, herdará o 

reino de Cristo e de 
Deus.

Ef 5.5



Tais não herdarão o Reino



Podem estar certos de 
que nenhum imoral, 

impuro ou ganancioso, 
que é idólatra, herdará o 

reino de Cristo e de 
Deus.

Ef 5.5



Entre vocês não deve haver 
nem sequer menção de 

imoralidade sexual nem de 
qualquer espécie de impureza 

nem de cobiça; pois estas 
coisas não são próprias para 

os santos.
Ef 5.3



Podem estar certos de 
que nenhum imoral, 

impuro ou ganancioso, 
que é idólatra, herdará o 

reino de Cristo e de 
Deus.

Ef 5.5



O que significa isso?



Podem estar certos de 
que nenhum imoral, 

impuro ou ganancioso, 
que é idólatra, herdará o 

reino de Cristo e de 
Deus.

Ef 5.5



8 Porque pela graça sois 
salvos, mediante a fé; e 
isto não vem de vós; é 
dom de Deus; 9 não de 

obras, para que ninguém 
se glorie.

Ef 2



em quem também vós, 
depois que ouvistes a 
palavra da verdade, o 
evangelho da vossa 

salvação, tendo nele também 
crido, fostes selados com o 

Santo Espírito da promessa;   
Ef 1.13



o qual é o penhor da 
nossa herança, ao 

resgate da sua 
propriedade, em 

louvor da sua glória.
Ef 1.14



Contudo, se o que 
alguém edifica sobre o 

fundamento é ouro, 
prata, pedras 

preciosas, madeira, 
feno, palha,

1Co 3.12



manifesta se tornará a obra 
de cada um; pois o Dia a 

demonstrará, porque está 
sendo revelada pelo fogo; 
e qual seja a obra de cada 

um o próprio fogo o 
provará.

1Co 3.13



Se permanecer a obra 
de alguém que sobre o 
fundamento edificou, 

esse receberá 
galardão; 

1Co 3.14



se a obra de alguém se 
queimar, sofrerá ele 

dano; mas esse mesmo 
será salvo, todavia, 

como que através do 
fogo.

1Co 3.15



Entre vocês não deve haver 
nem sequer menção de 

imoralidade sexual nem de 
qualquer espécie de impureza 

nem de cobiça; pois estas 
coisas não são próprias para 

os santos.
Ef 5.3



Não haja obscenidade 
nem conversas tolas 

nem gracejos imorais, 
que são inconvenientes, 

mas, ao invés disso, 
ação de graças.

Ef 5.4



Podem estar certos de 
que nenhum imoral, 

impuro ou ganancioso, 
que é idólatra, herdará o 

reino de Cristo e de 
Deus.

Ef 5.5



2ª Certeza: Práticas 
compatíveis com a ira de Deus  



Não se deixem 
enganar por palavras 
vazias, pois a ira de 

Deus virá sobre os que 
lhe desobedecerem

Ef 5.6



Ira de Deus



Não se deixem 
enganar por palavras 
vazias, pois a ira de 

Deus virá sobre os que 
lhe desobedecerem.

Ef 5.6



Ninguém vos engane 
com palavras vãs; 
porque, por essas 

coisas, vem a ira de Deus 
sobre os filhos da 

desobediência.
Ef 5.6



Anteriormente, todos nós 
também vivíamos entre eles, 
satisfazendo as vontades da 

nossa carne, seguindo os 
seus desejos e pensamentos. 
Como os outros, éramos por 
natureza merecedores da ira.

Ef 2.3



Portanto, a ira de Deus é 
revelada do céu contra 

toda impiedade e 
injustiça dos homens 

que suprimem a verdade 
pela injustiça, 

Rm 1.18



Se dissermos que 
mantemos comunhão 

com ele e andarmos nas 
trevas, mentimos e não 
praticamos a verdade.

1Jo 1.6



Conclusão: Não participem! 



Não participem 
do que essas 

pessoas fazem.
Ef 5.7


