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Introdução 

 

Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como sábios, 

aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.  Portanto, não sejam 

insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.  

Efésios 5:15-17 

 

Buscando a Direção de Deus para o Evangelismo 

 

1. Entrega Total 

“Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim; quem ama seu filho ou sua 

filha mais do que a mim não é digno de mim; e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno 

de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. 

Mateus 10:37-39 

 

2. Palavra de Deus 

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a 

instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 

2 Timóteo 3:16-17 

 

3. Obediência e Honra aos Pais 

Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. “Honra teu pai e tua mãe” – este é o 

primeiro mandamento com promessa – “para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra”. 

Efésios 6:1-3 

4. Obediência às Autoridades 

Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de 

Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a 

autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem 

condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que 

praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é 

serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada 

sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário 

que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas 

também por questão de consciência. 

É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, 

sempre dedicadas a esse trabalho. Dêem a cada um o que lhe é devido: se imposto, imposto; se 

tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra. 

Romanos 13:1-7  

 



IBCU 
Compartilhando o Evangelho no Mundo Pós-Moderno 

Estudo 7 v1.0 2 de 4 15/02/2009 

5. Submissão aos Líderes Espirituais 

Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem 

deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois 

isso não seria proveitoso para vocês. 

Hebreus 13:17 

6. Consulta a Conselheiros Maduros 

Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. 

Provérbios 15:22  

7. Portas Abertas e Portas Fechadas 

Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas; Satanás, porém, nos 

impediu. 

1 Tessalonicenses 2:18 

 

Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo 

Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. 7 Quando chegaram à fronteira da Mísia, 

tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. 

Atos 16:6-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Raciocínio Santificado 

Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 

transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a 

boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 

Romanos 12:1-2  

 

9. Paz Interior 

Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, 

como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. 

Colossenses 3:15  
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10. Princípio do Tempo 

Para tudo a uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu: 

Eclesiastes 3:1  

 

Conclusão 

� Estes princípios devem ser utilizados em conjunto. 

�  Não é permitido o abandono de nenhum destes princípios. 

�  O exercício destes princípios torna a mente sensível à vontade de Deus. 

 

Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos a e curar todas as 

doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão, chamado Pedro, e 

André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o 

publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. 

 

Jesus enviou os doze com as seguintes instruções: “Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade 

alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta 

mensagem: O Reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os 

leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça; dêem também de graça. Não levem nem 

ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos; não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem 

sandálias, nem bordão; pois o trabalhador é digno do seu sustento. 

 

 “Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até 

partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela; se 

não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a 

poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: No dia do juízo haverá 

menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre 

lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas.  “Tenham cuidado, pois 

os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão 

levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os 

prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que 

dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de 

vocês. 

 

 “O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai, o seu filho; filhos se rebelarão contra seus pais e os 

matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.  

Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido 

todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do homem. “O discípulo não está acima do seu mestre, 

nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo, como o seu 

senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família! “Portanto, não 

tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se 

tornar conhecido.  
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O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia; o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos 

telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo 

daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno.  

Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento 

do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo; 

vocês valem mais do que muitos pardais! 

 

 “Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos 

céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos 

céus. “Não pensem que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que 

“ ‘o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra; os inimigos do homem 

serão os da sua própria família’ e. “Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim; 

quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim; e quem não toma a sua cruz e não 

me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha 

causa a encontrará. “Quem recebe vocês, recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. 

Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um 

justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um 

copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá 

a sua recompensa”. 

Mateus 10 


