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Doutrinas Bíblicas 

 
 

01. BÍBLIA SAGRADA 
 
Por que a Bíblia é um Livro Sagrado? 

 Porque é a santa revelação de Deus para o homem pecador. Desde os tempos 
mais remotos da criação humana, Deus vem se comunicando com o homem. 
Primeiro Deus falava com o homem face a face, depois escreveu com seu próprio 
dedo as Tábuas da Lei (Êxodo 31:18); mais tarde o Senhor começou a falar 
através dos seus profetas e usou o homem para registrar de forma escrita as suas 
revelações. Leia: 2 Pedro 1:21; Jeremias 36:2 e Ezequiel 1:3.  

 
Será que toda a Bíblia Sagrada foi revelada por Deus? 

 Certamente. A Bíblia Sagrada contém 66 livros ao todo, sendo 39 no Antigo 
Testamento e 27 no Novo Testamento. Durante um período de 
aproximadamente 1600 anos, cerca de 40 escritores foram inspirados por Deus 
para produzir a Bíblia. Esses homens viveram em épocas diferentes, lugares 
diferentes, não se conheciam e não tiveram acesso aos manuscritos uns dos 
outros, mas conseguiram ser extremamente harmoniosos. Inúmeras profecias 
que foram registradas no Antigo Testamento, cumpriram-se rigorosamente no 
período do Novo Testamento. Leia: 2 Timóteo 3:16. Na Bíblia utilizada na Igreja 
Católica Apostólica Romana encontramos outros livros que consideramos 
históricos, porém não “inspirados” (são chamados de livros apócrifos). 

 
Será que a Bíblia não é um Livro ultrapassado? 

 É óbvio que não. A Bíblia é um Livro maravilhoso, que se renova a todo instante. 
Você pode ler os textos centenas de vezes e sempre vai extrair uma mensagem 
espiritual para a sua vida. A maior prova disso é que as pessoas jamais se cansam 
de ler as Sagradas Escrituras. Leia: Isaías 40:8; Mateus 24:35; 1 Pedro 1:25. 

 
É realmente necessário estar sempre lendo a Bíblia? 

 A Bíblia Sagrada é a base da nossa fé; é alimento para o nosso espírito. O próprio 
Deus ordena que a Bíblia seja lida com freqüência. Leia: Deuteronômio 17:19; 
Isaías 34:16; João 5:39; Deuteronômio 11:19. 

 
O que acontece quando negligenciamos a leitura da Palavra de Deus? 
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 A falta da leitura bíblica nos enfraquece; aumenta a possibilidade de erros. A 
própria Bíblia diz que o povo de Deus é destruído por não ter conhecimento das 
Sagradas Escrituras. Leia: Oséias 4:6; Mateus 22:29. 

 

02. DEUS 
 
Quem é Deus? 

 A Bíblia diz que Deus é o Criador do Universo. Leia: Gênesis 1:1; Neemias 9:6; 
Salmo 102:25; Hebreus 11:3. 

 
Quais são os principais atributos de Deus? 

 Independência: Deus não precisa de nós; nós é que precisamos Dele. Leia: Jó 
41:11. 

 Imutabilidade: Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus 
propósitos e nas suas promessas. Leia: Salmo 102:25-27. 

 Eternidade: Deus não tem principio e nem fim, nem sucessão de momentos no 
seu próprio ser. Leia: Salmo 90:2. 

 Onipresença: Deus não tem tamanho, nem dimensões e está presente em cada 
ponto do espaço com todo o seu ser. Leia: Salmo 139:7-10. 

 Unidade: Deus não está dividido em partes. Podemos dizer que Ele é tudo em 
todo o seu ser: amor, justiça, santidade, sabedoria, etc. 

 
O que é Trindade? 

 Não é fácil para nós, seres humanos, a perfeita compreensão da Trindade divina. 
Deus existe eternamente como três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo – e cada 
pessoa é plenamente Deus, e existe um só Deus. Veja como em alguns textos a 
Bíblia utiliza o verbo na terceira pessoa do PLURAL. Leia: Gênesis 1:26; 3:22; 11:7. 
As três Pessoas da Trindade são reveladas simultaneamente em Mateus 3:16,17. 

 

03. A CRIAÇÃO 
 
O universo foi criado a partir do nada? 

 Exatamente. A Bíblia ensina que Deus criou o universo com sua Palavra. Leia: 
Salmo 33:6 e 9; Hebreus 11:3. 

 
Além da criação material, Deus também criou um universo espiritual? 

 Sim. Além do mundo que conhecemos, ele criou também um reino de existência 
invisível e espiritual. Deus criou os anjos e outros tipos de seres celestiais; criou o 
céu como lugar onde a Sua presença é especialmente evidente. Leia: Neemias 
9:6. 
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Como foram criados Adão e Eva? Eles evoluíram do macaco? 
 Não. A Bíblia ensina que eles foram criados do pó da terra e depois Deus lhes 

soprou nas narinas o fôlego da vida. Leia: Gênesis 2:7. Eva foi criada a partir de 
uma das costelas de Adão. Leia: Gênesis 2:21,22. Hoje já se sabe, entretanto, que 
o homem primitivo tinha uma aparência diferente da nossa. 

 
Jesus Cristo já existia na Criação? 

 Muitos cristãos desconhecem essa verdade. As três pessoas da Trindade sempre 
existiram e sempre existirão. Elas estavam presentes e ativas na Criação. A Bíblia 
diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Leia: João 1:3; 
Colossenses 1:16. 

 
Há quantos anos a terra foi criada? 

 Provavelmente há cerca de 4.500.000,000 – quatro bilhões e quinhentos milhões 
de anos. Isto explica os fósseis de animais que a ciência afirma terem vivido há 
milhões de anos atrás, como os dinossauros, por exemplo. 

 
E o homem? Há quanto tempo foi criado? 

 Provavelmente por volta de 10.000 a.C. 
 
Deus criou todas as coisas em seis dias, para descansar no sétimo? 

 É o que a Bíblia diz. Mas certamente esses “dias” não tinham a duração de 
apenas 24 horas.  Provavelmente esses “dias” eram espaços de tempo que 
podiam levar milhões de anos. Isto explica essa imensa defasagem de tempo 
entre a criação da terra e a criação do homem, além de explicar também a 
descoberta de fósseis de milhões de anos. 

 

04. MILAGRE 
 
O que é “milagre”?  

 Milagre é um acontecimento menos comum da atividade divina, pela qual Deus 
desperta a admiração e o espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. 
É uma intervenção direta de Deus no mundo, contrariando as leis da natureza. É 
um acontecimento extremamente sobrenatural. Leia: Êxodo 15:11; Atos 
19:11,12. 

 
Milagre é coisa do passado, ou acontecem milagres ainda hoje? 

 A Bíblia diz que Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente 
o mesmo. Se Deus realizou milagres no passado, certamente realizará hoje e 
eternamente. Leia: Hebreus 13:8. Além do mais, um dos principais propósitos dos 
milagres é autenticar a mensagem do evangelho. As pessoas têm mais chances de 
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crer quando presenciam os milagres; talvez por isto Jesus realizou e realiza tantos 
milagres. Leia: Atos 8:6-8. 

 
 

05. ORAÇÃO 
 
O que é oração? 

 É a nossa comunicação pessoal com Deus. Ela abrange a intercessão (quando 
pedimos algo para nós ou para os outros), a confissão de pecados, a adoração, o 
louvor e a ação de graças. Leia: Efésios 6:18. 

 
Se Deus já conhece as nossas necessidades, por que precisamos orar? 

 O próprio Jesus disse que já sabe quais são as nossas necessidades antes que 
possamos expressá-las em oração. Entretanto, oração não é apenas para PEDIR. 
Oração é comunhão e intimidade; é relacionamento com Deus. Em toda a Bíblia 
nós percebemos a importância da oração; quando oramos, é como se 
estivéssemos demonstrando a nossa total dependência de Deus. Leia: Mateus 
6:8; 1 Crônicas 16:11; Mateus 26:41; Efésios 6:18; 1 Tessalonicenses 5:17. 

 
A oração pode realmente mudar o curso dos acontecimentos? 

 É evidente que sim. Acompanhe com a sua Bíblia esses exemplos: O Senhor 
declarou a Moisés que iria destruir o povo de Israel por causa do pecado (Êxodo 
32:9,10). Então Moisés decidiu orar ao Senhor e interceder pelo povo de Israel 
(Êxodo 32:11,12). Por causa da oração de Moisés Deus resolveu não mais destruir 
o povo de Israel (Êxodo 32:14). Veja também o que Deus disse ao seu povo sobre 
a oração: 2 Crônicas 7:14. Veja também a cura milagrosa do rei Ezequias: Isaías 
38:1-6. 

 
Por que as pessoas sempre falam na oração: “em nome de Jesus”? 

 Porque Jesus é único caminho até Deus; não há outra forma de aproximação com 
o Pai, senão através do Filho. Além disso, foi uma determinação do próprio Jesus. 
Leia: João 14:13,14; João 15:16; João 16:23,24. Veja as palavras de Pedro quando 
curou o coxo: Atos 3:6. 

 
Seria correto direcionar a oração para o próprio Jesus? 

 Sim. Há orações feitas na Bíblia que foram direcionadas a Jesus. Na agonia dos 
seus últimos instantes, Estevão, por exemplo, orou ao Senhor Jesus. Leia: Atos 
7:59,60. 

 
Qual é o papel do Espírito Santos nas nossas orações? 

 Ele nos ajuda em nossas orações. É como se traduzisse as nossas palavras numa 
linguagem espiritualmente correta e as levasse até o Pai. Leia: Romanos 8:26,27. 
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O que é necessário para que uma oração seja respondida? 

 Algumas coisas são necessárias para que uma oração seja atendida. Por exemplo: 
quanto mais a pessoa estiver comprometida com Deus, maior a probabilidade de 
ter as suas orações atendidas. Existe algo, porém, que é imprescindível para o 
sucesso da oração: a fé. Leia: Marcos 11:24; Mateus 9:29. 

 
Deus atende a oração daqueles que não querem compromisso com Ele? 

 Pode até acontecer, mas não é a forma como Deus age normalmente. A Bíblia diz 
que “os que desviam os seus ouvidos de ouvir a Palavra de Deus, até a sua oração 
será abominável” (Leia: Provérbios 28:9). Está escrito que o Senhor está longe 
dos ímpios, mas ouve a oração dos justos – justos são aqueles que estão em 
aliança com Deus e foram justificados pelo sangue de Jesus. Leia: Provérbios 
15:29. 

 
A falta de perdão pode impedir a resposta de uma oração? 

 Pode sim. Basta ver o que Jesus de Nazaré ensinou. Leia: Mateus 6:14,15; Marcos 
11:25; Mateus 6:12. 

 
Quanto mais oramos, mais somos abençoados? 

 Certamente, pois passamos a estar mais ligados a Deus e às coisas espirituais. 
Para abençoar o povo de Israel, por exemplo, Moisés permaneceu em oração por 
duas vezes no Monte Sinai, durante quarenta dias. Leia: Deuteronômio 9:25,26; 
10:10,11. O próprio Jesus orava persistentemente, às vezes durante a noite 
inteira. Leia: Lucas 5:16; 6:12. O apóstolo Paulo nos convoca a orar “sem cessar”. 
Leia: 1 Tessalonicenses 5:17. Pode até parecer fanatismo para algumas pessoas, 
mas o que importa para nós é seguir as orientações da Bíblia Sagrada. Quanto 
mais oramos, mais somos abençoados. 

 
O que fazer quando a resposta da nossa oração demora? 

 Permanecemos na fé e aguardamos. A Bíblia diz que há um tempo determinado 
para todo propósito debaixo do céu; há tempo de plantar e tempo de colher. Isto 
significa que Deus tem o tempo Dele, e se realmente temos fé, permanecemos 
“esperando no Senhor”. Leia: Eclesiastes 3:1,2; Salmos 27:14; 38:15; 130:5,6. 

 
É melhor orar sozinho ou em grupo? 

 Depende. Há momento em que ficar a sós com Deus é muito importante. O 
próprio Jesus tinha o costume de isolar-se para a prática da oração. Por duas 
vezes Moisés orou durante quarenta dias sozinho, no alto do Monte Sinai. A 
Bíblia diz que Daniel entrava diariamente três vezes no seu quarto, sozinho, e 
orava ao Senhor. Mas é também muito importante a oração em grupo. No Antigo 
Testamento, quando o povo de Israel estava em apuros, se reunia para buscar ao 
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Senhor; a Igreja Primitiva também tinha o costume de se reunir para orar. Leia: 
Daniel 6:10; Lucas 5:16; Atos 12:5; 12:12-16; Mateus 18:19,20. 

 
 
 
Por que fazer JEJUM? 

 Na Bíblia o jejum está quase sempre ligado à oração. Jejuar significa abster-se de 
alimento com o propósito de sacrificar a carne e edificar o espírito. A prática do 
jejum era bastante comum nos tempos bíblicos, tanto no Antigo Testamento 
como no Novo, principalmente nas ocasiões em que as pessoas estavam em 
intensa súplica diante de Deus. O jejum, quando feito com sinceridade e 
espiritualidade, tem o poder de nos fortalecer espiritualmente. Leia: Neemias 
1:4; Ester 4:3; Joel 2:12. 

 
Como se faz jejum? Qual deve ser a duração do jejum? 

 A Bíblia não fala sobre os detalhes do jejum. Sabe-se apenas que as pessoas 
ficavam sem se alimentar durante um período de tempo, enquanto buscavam a 
Deus. Parece que algumas pessoas faziam abstinência total de alimentos e água, 
enquanto outras só bebiam água, o que chamamos de “jejum parcial”. Qualquer 
tipo de abstinência que exija de nós um sacrifício, pode ser considerado jejum: 
total ou parcial. Quanto ao tempo de duração do jejum, depende de quem o faz. 
Normalmente as pessoas jejuam seis, doze ou vinte e quatro horas. Jesus, 
embora fosse humano como nós, jejuou durante quarenta dias. Leia: Lucas 4:1,2; 
Daniel 10:3; Atos 9:9. 

 
O jejum é necessário ainda hoje? 

 Alguns teólogos insistem em afirmar que jejum é coisa do período passado, da 
Lei. No entanto, examinando as Escrituras, verificamos que a Igreja Primitiva 
também mantinha a prática do jejum, já sob o período da graça. Conclui-se, 
então, que o jejum não deixou de ter o seu valor. Mas é importante esclarecer 
que o jejum nada tem a ver com salvação. Salvação é conquistada pela Graça, 
mediante a fé. Marcos 9;29; Lucas 2:37;Atos 14:23; 27:9; 2 Coríntios 6:5; 11:27. 

 

06. ANJOS 
 
O que são anjos? 

 São seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas 
desprovidos de corpos físicos. Em geral não podemos vê-los, a menos que Deus 
nos dê a capacidade especial de enxergá-los. Leia: Números 22:31; 2 Reis 6:17; 
Lucas 2:13. São invisíveis nas suas atividades normais de nos guardar e proteger. 
Leia: Salmo 34:7; 91:11; Hebreus 1:14. 
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Existem outros tipos de seres celestiais além dos anjos? 
 Sim. Às vezes eles são também considerados “anjos”, mas são chamados 

“querubins” e “serafins”. Existe ainda um outro tipo de ser celestial que aparece 
nos livros de Ezequiel e Apocalipse. São os “seres viventes”; eles circulam o trono 
de Deus e têm a aparência de leão, boi, homem e águia. Leia: Ezequiel 1:5-14; 
Apocalipse 4:6-8. 

 
Existe alguma hierarquia entre os anjos? 

 A Bíblia cita dois nomes de anjos: Miguel e Gabriel. Parece que Miguel exercia 
uma liderança entre os anjos. Leia: Judas 9; Apocalipse 12:7,8. 

 
As pessoas têm anjos da guarda individuais? 

 A Bíblia diz claramente que Deus envia os anjos para nos proteger. A partir daí, as 
pessoas começaram a achar que talvez existisse um anjo para cada um, mas isto 
não tem fundamento nas Sagradas Escrituras. Parece mesmo que eles nos 
protegem coletivamente. É óbvio, entretanto, que Deus pode dar ordem a um 
anjo para guardar alguém durante um período de tempo. Por que não? Leia: 
Salmo 91:11,12. 

 
Seria correto direcionar nossa oração a um anjo? 

 De maneira alguma. Todas as nossas orações devem ser direcionadas a Deus, em 
nome de Jesus Cristo. Pode-se também direcionar a oração ao próprio Jesus e ao 
Espírito Santo. 

 
Os anjos têm algum poder? 

 Certamente que sim. Mas é um poder dado por Deus para que eles possam 
cumprir tarefas específicas. Leia: Salmo 103:20. Eles fazem aquilo que Deus os 
manda fazer. Leia: Lucas 1:11-19; Atos 8:26; 2 Samuel 24:16,17; Atos 12:23; 
Apocalipse 12:7,8. 

 
Um anjo pode ser mediador entre Deus e o homem? 

 Não. Jesus Cristo afirmou ser Ele o único caminho que leva ao Pai. O apóstolo 
Paulo também deixou isto bem claro em sua carta a Timóteo. Esta é uma das 
verdades mais importantes das Escrituras: SÓ JESUS CRISTO PODE NOS 
CONDUZIR À PRESENÇA DE DEUS. Leia: João 14:6; 1 Timóteo 2:5. 

 
Pode um anjo aparecer para alguém hoje? 

 No período inicial da história da Igreja, era bastante comum a aparição de anjos. 
Leia: Atos 8:26. Hoje já não é tão comum assim, até porque a Igreja tem nas mãos 
a sagrada revelação de Deus, que é a Bíblia; suficiente para delinear os atos do 
homem pecador e o conduzir aos caminhos do Senhor. Não podemos, porém, 
negar a possibilidade da aparição de um anjo, pois, a Bíblia nos permite pensar 
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que isto seria possível. Leia: Hebreus 13:2. Entretanto é preciso bastante cuidado 
porque a Bíblia também diz que os demônios podem aparecer como se fossem 
anjos de luz. Leia: 2 Coríntios 11:14. 

 

07. DEMÔNIOS 
 
O que são demônios? 

 Demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e hoje continuamente 
praticam o mal no mundo. Em algum momento entre os eventos de Gênesis 1:31 
e Gênesis 3:1 houve uma grande rebelião no céu, encabeçada por Lúcifer, 
querubim da guarda de Deus. Lúcifer conseguiu influenciar a terça parte dos 
anjos, que se tornaram maus. Leia: 2 Pedro 2:4; Judas 6; Isaías 14:12-15; 
Apocalipse 12:4,9. 

 
Diabo e demônio são a mesma coisa? 

 Não. Diabo, também chamado de Satanás, é o chefe dos demônios. Só existe um 
Diabo, que era chamado de Lúcifer; mas os demônios são incontáveis e estão 
espalhados por toda terra. 

 
Os demônios interferem na vida das pessoas? 

 Certamente. Jesus Cristo disse que a missão do Diabo é roubar, matar e destruir; 
essa foi a ordem que ele deu a seus demônios. Jesus precisou expulsar muitos 
demônios quando esteve na terra cumprindo o seu ministério. Leia: João 10:10; 
Mateus 8:28-33; 9:31-33; 17:14-18. Inúmeras pessoas estão sofrendo por causa 
da atuação desses espíritos maus. 

 
Como lidar com os demônios? 

 Não adianta fugir deles; não se pode mostrar medo dos demônios. Também é um 
grande equivoco ignorar os seus ardis. A Bíblia diz que precisamos buscar a Deus 
e RESISTIR ao Diabo. É uma batalha que deve ser travada diariamente, pois eles 
jamais deixarão de lutar para destruir a raça humana. Leia: Efésios 4:27; 6:11; 
Tiago 4:7; 1 Pedro 5:8,9. 

 
Qualquer pessoa pode expulsar demônios? 

 Jesus concedeu autoridade aos doze apóstolos para expulsarem os demônios. 
Depois deu essa mesma autoridade a outros setenta discípulos e mais tarde a 
todos os cristãos da Igreja Primitiva que ministravam em seu nome. Qualquer 
pessoa pode expulsar demônios, desde queesteja preparada para isso. A Bíblia 
também diz que ninguém deve colocar as mãos precipitadamente sobre uma 
pessoa, para conservar-se a si mesmo puro. Leia: Mateus 10:8; Marcos 3:15; 
Lucas 10:17; Atos 8:7; 16:18; Tiago 4:7; 1 Pedro 5:8,9. 
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Os demônios podem conhecer os pensamentos das pessoas? 
 Jesus conhecia os pensamentos das pessoas; Deus também conhece os 

pensamentos das pessoas. Mas quanto ao Diabo, sabemos que ele não tem esse 
poder, embora a Bíblia não afirme isso claramente. Só o Senhor conhece os 
nossos pensamentos. Leia: Mateus 9:4; Isaías 66:18. 

 
Pode uma pessoa cristã estar endemoninhada? 

 Depende do nível de comunhão dessa pessoa com Cristo. Às vezes o cristão deixa 
de buscar ao Senhor, enfraquecendo-se na fé, tornando-se presa fácil para os 
demônios. Aquele, porém, que estiver COMPROMETIDO com Deus e com as 
coisas espirituais, não poderá ser possuído pelos demônios. A pessoa que se 
submete a Deus e resiste ao Diabo, jamais será tocada por qualquer espírito 
maligno. Ninguém, na verdade, está livre das perseguições do inimigo, mas o 
cristão que está firme na fé jamais será possuído por um demônio. 

 
Quais são as principais evidências da possessão maligna? 

 Nervosismo, medo, insegurança, insônia, irritação, pesadelos constantes, dores 
de cabeça constantes, agressividade, falta de interesse pelas coisas de Deus, etc. 
É comum essas pessoas verem vultos dentro de casa, ouvir vozes estranhas, etc. 

 
Depois de expulso, um demônio pode retornar? 

 Isto acontece com freqüência. Às vezes uma pessoa leva meses até libertar-se 
totalmente, pois os demônios só abandonam definitivamente a sua vítima, 
quando esta estiver fortalecida espiritualmente. Quando alguém procura liberta-
se e interrompe abruptamente o seu processo de libertação, sua condição 
espiritual fica ainda mais complicada. Na IGREJA DA CONQUISTA nós não 
aceitamos a idéia de colocar as pessoas endemoninhadas de joelhos no altar, 
submetendo-as à vergonha pública. Leia: Mateus 12: 43-45. 

 

08. HOMEM 
 
Por que o homem foi criado? 

 Deus nos criou para a sua própria glória. É por esta razão que o “inimigo” tanto 
trabalha para destruir o homem e afastá-lo de Deus. Leia: Isaías 43:7; Efésios 
1:11,12. 

 
Qual o significado do termo imagem de Deus? 

 De todas as criaturas de Deus, somente relacionado ao homem foi utilizada essa 
expressão “imagem de Deus”. Isto significa que o homem foi criado semelhante a 
Deus. Leia: Gênesis 1:26. 

 
Quando o homem pecou, perdeu a imagem de Deus? 



 

 

10 

10 Treinamento MDG – Nível 04 (Doutrinas) – Baixado do Site: www.somosconquista.com 
 

 Não totalmente, pois mesmo após o pecado do homem Deus ordena que seja 
punido com morte aquele que cometer homicídio. E Deus explica a razão disso 
afirmando que o homem foi “criado segundo a sua imagem”. Leia: Gênesis 9:6. O 
Novo Testamento confirma isso em Tiago 3:9. Entretanto, como o homem pecou, 
ele sem dúvida não é tão plenamente semelhante a Deus como era antes. Sua 
pureza moral se perdeu e seu caráter pecaminoso certamente não espelha a 
santidade de Deus. 

 
O homem pode voltar a ter a imagem e semelhança de Deus? 

 Sim. Quando o homem pecador decide tornar-se um discípulo de Cristo, 
arrependendo-se dos seus pecados, tornando-se uma “nova criatura”, recebe a 
redenção pelo sangue de Cristo e começa a crescer gradualmente na semelhança 
de Deus. Leia: Colossenses 3:10; 2 Coríntios 3:18. 

 
O homem pode ser semelhante a Deus ainda aqui neste mundo? 

 Não. Só quando Jesus Cristo voltar, essa “semelhança” será restaurada 
completamente. Leia: 1 Coríntios 15:49. A Bíblia diz que nós somos predestinados 
a ser “conforme a imagem de seu Filho”. Leia: Romanos 8:29. 

 
Para Deus, o homem é mais importante do que a mulher? 

 Não. Homens e mulheres têm a mesma importância para Deus. Quando o Senhor 
criou o homem, os criou “homem e mulher” à sua imagem. Leia: Gênesis 1:27; 
5:1,2. Tanto homens como mulheres refletem o caráter de Deus. 

 
Para Deus, existe alguma diferença entre homem e mulher? 

 Existem diferenças de autoridade. A Bíblia determina que, a princípio, o homem 
seja o cabeça da mulher. O Apóstolo Paulo deixou isso bem claro em 1 Coríntios 
11:3. 

 
Por que pensar que o homem tem mais autoridade do que a mulher? 

 Porque está escrito na Bíblia Sagrada. Alguns teólogos acham que a mulher 
deixou de ter a mesma autoridade que o homem, quando pecou e conduziu o 
homem ao pecado. Leia: Gênesis 3:16. Mas parece que essa diferença de 
autoridade já começou desde a criação humana. (1) Adão foi criado primeiro, 
depois Eva, sugerindo que Deus tinha Adão como líder dentro da família. Leia: 
Gênesis 2:7; 18:23. (2) Eva foi criada como auxiliadora de Adão, deixando claro 
que Eva foi criada para Adão e não Adão para Eva. Leia: Gênesis 2:18; 1 Coríntios 
11:9. (3) Adão é que deu nome a Eva, mostrando sua autoridade sobre ela. Leia: 
Gênesis 2:23. Há inúmeros textos bíblicos que falam sobre a submissão da mulher 
ao marido. Leia: Colossenses 3:18,19; Efésios 5:22-33; Tito 2:5; 1 Pedro 3:1-7. 

 
O homem é espírito, alma e corpo? 
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 A Bíblia diz que o homem é composto por três partes: espírito, alma e corpo. O 
corpo é a parte física, a alma é a parte emocional (sentimentos), e o espírito é a 
parte que nos liga a Deus. Leia: 1 Tessalonicenses 5:23. Entretanto, em muitos 
outros textos, essa distinção entre alma e espírito não parece ser tão distinta 
assim. Por exemplo: às vezes a Bíblia diz que a alma parte para Deus na morte; 
outras vezes diz que é o espírito que parte para Deus, dependendo da tradução. 
Leia: Gênesis 35:18; 1 Reis 17:21; Isaías 53:12; Lucas 12:20; Lucas 23:46; 
Eclesiastes 12:7; João 19:30; Atos 7:59. Uma coisa é certa; uma parte imaterial do 
homem vai sobreviver à morte física. Leia: Lucas 23:43; Atos 7:59; 2 Coríntios 5:8. 

 
O animais têm alma? 

 Não. Os animais não têm elemento imaterial que sobreviva sem o corpo físico; 
morreu, acabou. Entretanto, a Bíblia utiliza em alguns textos a palavra alma para 
os animais, significando vida. Nada tem a ver com a alma do homem. 

 
De onde vem a nossa alma? 

 Deus cria uma nova alma para cada pessoa e envia ao corpo em algum momento 
entre a concepção e o nascimento. 

 

09. PECADO 
 
O que é pecado? 

 É a nossa rebeldia contra as leis de Deus. Leia: 1 João 3:4. 
 
Qual a origem do pecado? 

 O primeiro pecado cometido pelo homem foi no Jardim do Éden, quando Adão e 
Eva desobedeceram a ordem dada por Deus e comeram da árvore proibida. Leia: 
Gênesis 3:1-19. Entretanto, no céu, já havia acontecido uma rebelião de anjos 
contra Deus. 

 
Deus pode ser culpado pelo pecado do homem? 

 Claro que não. Foi o homem que pecou e foram os anjos que pecaram, e nos dois 
casos o fizeram por escolha intencional e voluntária. Culpar a Deus pelo pecado 
seria blasfemar contra o caráter de Deus. Leia: Deuteronômio 32:4. 

 
Como o pecado de Adão nos afeta? 

 Todos nós somos considerados culpados por causa do pecado de Adão. A Bíblia 
afirma que por causa do pecado de Adão a morte (morte espiritual = separação 
de Deus) passou a todos os homens. Leia: Romanos 5:12; 5:18,19. O pecado e a 
culpa são hereditários. Leia: Salmo 51:5; 58:3. Nós não somos descendentes de 
Adão? Então somos herdeiros da culpa de Adão. 
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Todas as pessoas são pecadoras perante Deus? 

 A Bíblia afirma categoricamente que todos os seres humanos pecaram; não há 
um justo sequer na face da terra. O único homem que não pecou foi Jesus Cristo. 
Leia: Salmo 14:3; 1 Reis 8:46; Romanos 3:9,10; 3:23; Tiago 3:2. 

 
As criança têm pecado? Se elas morrerem ainda novas, terão salvação? 

 Nós já vimos que o pecado tornou-se hereditário. Uma criança já nasce com a 
natureza pecaminosa de Adão, ou seja, no pecado. Leia: Salmo 51:5; 58:3. A 
Bíblia ensina que para uma pessoa ser justificada, precisa arrepender-se do 
pecado e tornar-se uma nova criatura, regenerada pela ação do Espírito Santo. 
Leia: João 3:3. Todavia é possível que Deus conceda regeneração (= nova vida 
espiritual) a uma criança, mesmo antes que ela nasça. Isto parece ter acontecido 
com João Batista. Leia: Lucas 1:15. É possível que Deus salve as crianças de modo 
incomum, sem que ouçam e compreendam a mensagem do Evangelho. 

 
Existem graus de pecado? Alguns pecados são piores do que outros? 

 No tocante à nossa posição legal perante Deus, não. Pecado é pecado. É bom 
lembrar, entretanto, que as conseqüências de cada ato pecaminoso são bastante 
distintas. Alguns atos pecaminosos podem trazer conseqüências mais danosas 
para nós, para os outros e para a Igreja do Senhor. Por exemplo: Jesus disse que 
se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, na 
verdade já adulterou com ela. Para Deus ele já está em pecado. Mas as 
conseqüências certamente seriam outras se esse homem tivesse um contato 
físico com essa mulher. Para Deus é a mesma coisa, mas as conseqüências seriam 
bem diferentes. Leia: Mateus 5:27,28. Na passagem da mulher adúltera Jesus 
parece deixar claro que para ele não existem graus diferentes de pecado. Leia: 
João 8:3-11. 

 
Quando um cristão peca, ele perde a salvação? 

 Não. Enquanto o cristão permanece nos caminhos do Senhor, consciente de que 
precisa da misericórdia de Deus, estará “justificado” por causa do sangue de 
Jesus. (justificado = tornado justo). Além do mais, nós já vimos que todos 
pecaram e, sendo assim, ninguém teria acesso a salvação. A Bíblia diz que a 
salvação é um presente de Deus; não vem de nós ou das nossas obras. Leia: 
Romanos 8:1,2; Efésios 2:4-9. É inevitável, no entanto, que o pecador sofra as 
conseqüências dos seus atos pecaminosos. 

 
Existe algum pecado imperdoável? 

 Jesus disse que sim. Leia: Mateus 12:31,32; Marcos 3:29,30. Há, no entanto, 
muita discussão sobre o significado da expressão “blasfemar contra o Espírito 
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Santo”. Quando Jesus disse isso, estava se referindo ao fato dos fariseus terem 
dito que ele expulsava os demônios pelo poder de Belzebu (Satanás). Leia: 
Mateus 12:24. Ele esclareceu que expulsava os demônios “pelo Espírito Santo”. 
Leia: Mateus 12:28. Dá-nos a entender que “blasfemar contra o Espírito Santo” 
significa não crer na obra do Espírito de Deus. Esse pecado seria imperdoável 
porque afasta o pecador do arrependimento e da fé, que são obras do próprio 
Espírito Santo. 

 
Pode um homem ser santo (não cometer pecados)? 

 Impossível. A Bíblia Sagrada seria mentirosa, pois ela afirma categoricamente que 
o pecado está presente na vida de todos os seres humanos. Leia: Salmo 53:3; 
Isaías 64:6; Romanos 3:23; 1 João 1:8. 

 
O homem deve fugir do pecado? 

 É evidente que sim. Ainda que ele jamais consiga evitar totalmente o pecado, 
deve esforçar-se para viver longe dele. Aquele que luta contra o pecado, honra a 
Deus e recebe a sua recompensa. Leia: Isaías 55:7. 

 
O pecado pode impedir que Deus ouça as nossas orações? 

 O pecado nos afasta de Deus e entristece o Espírito. Provavelmente, aquele que 
permanece no pecado voluntário, terá suas orações comprometidas. Leia: Isaías 
59:1,2. Por outro lado, a Bíblia também diz que “não há condenação para aqueles 
que estão em Cristo”. Leia: Romanos 8:1. Isto nos leva a crer que Deus sempre 
ouvirá as orações daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo. 
Leia também: Romanos 5:1; Isaías 1:18. 

 

10. JESUS CRISTO 
 
Maria era realmente virgem quando concebeu a Jesus? 

 Sim. Leia: Mateus 1:18; 20; Lucas 1:34,35. 
 
Enquanto estava na terra, Jesus tinha um corpo humano normal? 

 Ele nasceu como nascem todos os “bebês” humanos. Leia: Lucas 2:7. Passou da 
infância para a maturidade assim como acontece com as crianças normais.  Leia: 
Lucas 2:40,52. Ele se sentia cansado. Leia: João 4:6. Ele tinha sede. Leia: João 
19:28. Tinha fome. Leia Mateus 4:2. Ele morreu como acontece com todo ser 
humano. Leia: Lucas 23:46. Ele era tão humano que na cidade de Nazaré as 
pessoas tinham dificuldade em acreditar que ele fosse o Filho de Deus. Leia: 
Mateus 13:53-58. 

 
Jesus tinha irmãos? 



 

 

14 

14 Treinamento MDG – Nível 04 (Doutrinas) – Baixado do Site: www.somosconquista.com 
 

 A Bíblia deixa claro que sim. Ele foi concebido enquanto Maria era virgem, mas 
depois do nascimento de Jesus ela certamente teve outros filhos. Leia: Mateus 
13:56; João 7:5. 

 
Se Jesus era humano, teria ele cometido algum pecado? 

 Não. Ele foi tentado como nós, mas não cometeu nenhum pecado. Leia: Hebreus 
4:15; 7:26; 1 Pedro 2:22. 

 
Sendo humano, seria possível Jesus pecar? 

 Embora a Bíblia não diga isto explicitamente, parece que não. Jesus era ao 
mesmo tempo “Deus e homem”; a união de sua natureza humana e divina em 
uma só pessoa o impedia de pecar, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. 
Leia: Tiago 1:13. 

 
Porque Jesus precisou ser homem? 

 Para possibilitar uma obediência representativa – Jesus precisava tornar-se nosso 
representante e obedecer em nosso lugar naquilo que Adão falhou e 
desobedeceu. Leia: Romanos 5:18,19. 

 Para ser sacrifício substitutivo – Se ele não tivesse sido homem, não poderia ter 
morrido em nosso lugar e pago a penalidade que nos cabia. Leia: Hebreus 2:17. 

 Para ser único mediador entre Deus e os homens – Precisávamos de um 
mediador que pudesse representar-nos diante de Deus e que pudesse 
representar Deus para nós. Só Jesus preenchia esse requisito. Leia: 1 Timóteo 2:5. 

 Para cumprir o propósito original do homem dominar a criação – Deus criou o 
homem para ter domínio sobre toda a criação, mas por causa do pecado o 
homem perdeu esse domínio. Jesus, homem, veio restabelecer esse domínio 
sobre a criação de Deus. Leia: Mateus 28:18; Efésios 1:22. 

 Para ser o nosso padrão de vida – João nos diz: “...aquele que diz que permanece 
nele, esse deve também andar assim como ele andou”. Leia: 1 João 2:6. 

 Para ser o padrão do nosso corpo redimido – A Bíblia diz que na ressurreição 
receberemos um corpo glorificado, redimido. Jesus precisava morrer para 
ressuscitar com esse corpo, servindo de padrão para todos nós. Leia: 1 Coríntios 
15:42-44; 15:49. 

 Para compadecer-se de nós, como sumo sacerdote – Se Jesus não tivesse existido 
na condição de homem, não seria sido capaz de conhecer por experiência o que 
sofremos em nossas tentações e lutas nesta vida. Leia: Hebreus 2:18. 

 
Após a sua morte e ressurreição, Jesus voltou a ser somente Deus? 

 Não. Ele permanece com sua natureza divina e humana. Mesmo após a sua 
ressurreição ele apareceu para diversas pessoas como homem, mostrando 
inclusive as marcas dos cravos nas mãos. Ele possuía carne, ossos e comia 
como ser humano. Diversas vezes ele é visto na glória, à destra de Deus, como 
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“um semelhante ao homem”. Leia: João 20:25-27; Lucas 24:39-42; Atos 7:56; 
Apocalipse 1:13. 

 
 
Como é o nome de Jesus Cristo no original, em hebraico? 

 Escreve-se YESHUA HAMASHIACH. Assim ele era chamado nos tempos bíblicos 
e continua sendo chamado ainda hoje em Israel. A pronúncia é 
“IechúaRamachía”. Jesus Cristo é a forma latinizada do nome do Salvador. 

 
Então, mesmo Jesus sendo homem, é também Deus? 

 Com certeza. A plenitude de Deus estava nele. Leia: Colossenses 1:19; 2:9. 
 
Jesus teria participado da criação? 

 Sim. Jesus Cristo pré-existe, ou seja, sempre existiu. A Bíblia ensina que nele 
foram criadas todas as coisas. Leia: João 1:3; Colossenses 1:16. 

 
Por que Jesus precisou derramar o seu sangue na cruz? 

 Por causa de uma lei estabelecida por Deus: “sem derramamento de sangue 
não há remissão de pecados”. Leia: Hebreus 9:22. No Antigo Testamento o 
povo de Israel sacrificava animais e oferecia o seu sangue para remissão dos 
seus pecados. Mais tarde, porém, Jesus tornou-se o “Cordeiro de Deus”, pois 
veio para ser sacrificado pela salvação de todos os pecadores. Por esta razão 
não necessitamos mais do sangue de animais. Leia: João 1: 29,36. 

 
A “Ceia do Senhor” tem a ver com a morte de Jesus? 

 Sim, tem tudo a ver. Nos tempos mais antigos eram comuns as chamadas 
“alianças de sangue”. Os povos do oriente estão habituados a essas alianças. 
Aqui no Brasil nós conhecemos, por exemplo, o casamento dos ciganos, que 
cortam seus pulsos e misturam o sangue dos noivos durante a cerimônia. Há 
um outro tipo de aliança de sangue, onde as partes sacrificam um animal e 
cada uma delas toma parte do seu sangue. A morte de Cristo foi uma “aliança 
de sangue” que Deus fez com o homem pecador. Cada vez que tomamos do 
pão e bebemos do cálice da “Santa Ceia”, estamos nos lembrando dessa 
sagrada “aliança”. Beber do cálice da Ceia significa que estamos em “aliança 
com Deus”. Nós vivemos para ele e ele nos concede perdão para os nossos 
pecados. Leia: 1 Coríntios 11:23-25.  

 
A morte de Jesus nos reaproxima de Deus? 

 Sim. A Bíblia diz que nós estávamos desgarrados, afastados de Deus por causa 
do nosso pecado. Estávamos afastados da comunidade de Israel, ou seja, da 
Igreja. Éramos “estranhos” às alianças da promessa. Mas agora fomos 
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reaproximados por causa do sangue de Jesus Cristo. Leia: Efésios 
2:12,13,19,20. 

 
 
 
É verdade que Jesus desceu ao inferno após a sua morte? 

 Há controvérsia a respeito disso, pois algumas passagens bíblicas poderiam 
até sugerir que teria ocorrido, mas não existe uma afirmação explícita. A idéia 
está 100% correta, mas isso talvez tenha ocorrido no sentido figurado. Alguns 
teólogos, entretanto, preferem afirmar que realmente Jesus teria descido ao 
inferno para destronar a satanás. Na cruz, por exemplo, Jesus disse ao ladrão 
que estava sendo crucificado ao seu lado: “hoje mesmo estarás comigo no 
paraíso”. Leia: Lucas 23:43. Isto poderia significar que naquele mesmo dia ele 
estaria com aquele homem no céu, excluindo a idéia de que no sábado Jesus 
teria descido ao inferno para pisar sobre a serpente. Uma coisa é certa: na 
cruz Jesus despojou definitivamente o diabo. Leia: Colossenses 2:15. 

 

11. SALVAÇÃO 
 
Jesus morreu para salvar todos os seres humanos? 

 Sim. A vontade de Deus é que todos os seres humanos da terra sejam salvos. 
Leia: João 1:29; 3:16; 1 João 2:2; 1 Timóteo 2:6. 

 
Então o Evangelho deve ser pregado a todos os seres humanos? 

 Certamente. É correto que se ofereça gratuitamente o Evangelho a todas as 
pessoas indistintamente. É completamente verdadeiro que “quem desejar” 
poderá chegar a Cristo e obterá a salvação. Leia: João 6:37. 

 
Por que nem todas as pessoas são salvas? 

 O plano de salvação criado por Deus abrange todos os seres humanos, desde 
que CREIAM. O grande problema é que o “deus deste século”, o diabo, cega o 
entendimento das pessoas para que não creiam. Leia: 2 Coríntios 4:4. Há 
pessoas que vão a Igreja, participam dos cultos, buscam soluções para os seus 
problemas e até gostam das reuniões, mas não conseguem enxergar o plano 
de salvação, não se arrependem dos seus pecados e não conseguem “nascer 
de novo”. Por esta razão acabam não sendo salvas. Leia: João 3:3. 

 
Deus “escolhe” algumas pessoas par serem salvas? 

 Muitos não gostam dessa idéia, mas certamente a Bíblia diz que sim; isso está 
claro na Palavra de Deus. Na verdade as Escrituras afirmam claramente que 
Deus gostaria que TODOS fossem salvos; Deus criou um plano de salvação que 
dá possibilidade de salvação a TODOS os seres humanos, basta que eles 
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CREIAM. O problema é que as pessoas estão cegas e acabam não enxergando 
o maravilhoso plano de Deus. Então, em sua absoluta SOBERANIA, ele 
“escolhe” alguns e toca no coração deles para que se arrependam dos seus 
pecados e se convertam ao Senhor. Isto ficou claro quando Jesus disse que 
ninguém se chegaria a ele se não fosse trazido pelo Pai. Leia: João 6:44. Em 
Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé estavam pregando o Evangelho 
para os gentios, a Bíblia diz que CRERAM aqueles que haviam sido destinados 
para a vida eterna. Leia: Atos 13:48. 

 
Deus não seria “injusto” ao escolher apenas algumas pessoas? 

 Absolutamente. O plano de salvação abrange todos os seres humanos, sem 
distinção. Isto significa que qualquer um pode ser salvo, basta que se 
arrependados seus pecados e passe a viver como nova criatura, em Cristo. É 
neste sentido que as Escrituras afirmam que Deus não faz acepção de pessoas. 
Leia: Romanos 2:11. Segundo esse plano de salvação estabelecido por Deus, 
quem CRER será salvo. Leia: Atos 2:21; Tito 2:11; Romanos 5:18. Então não há 
INJUSTIÇA da parte de Deus, pois ele permite que qualquer um se arrependa. 
Mas se o diabo cega as pessoas e as mantém rebeldes, mergulhadas no 
pecado, sem salvação, condenadas ao inferno, ele “escolhe” alguns e salva. 
Nisto vemos a sua SOBERANIA: ele é Deus e pode fazer o que bem quiser; 
pode salvar ou condenar a quem quiser. Ele criou o homem perfeito, à sua 
imagem e semelhança; o homem pecou porque quis pecar e foi punido por 
isso. Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Ele mesmo responde àqueles 
que o julgam injusto. Leia: Romanos 9:14,15. 

 
Como é feita essa “escolha” de Deus? 

 Quando o Senhor escolhe alguém, ele torna o Evangelho tão atraente para 
essa pessoa, que ela acaba se rendendo. O Espírito Santo torna essa pessoa 
sensível à mensagem do Evangelho; Deus tira as escamas dos seus olhos para 
que vejam a verdade. Isto aconteceu com o Apóstolo Paulo. Leia: Atos 9:18. 
Verifique que ele era um perseguidor da Igreja de Jesus; ninguém jamais 
ousaria pregar o Evangelho para ele, pois certamente seria açoitado e lançado 
no cárcere. Leia: Atos 8:3 (antes de sua conversão o seu nome era Saulo). Mas 
Deus o escolheu para a salvação, mesmo que ele odiasse a Igreja. Leia: Atos 
9:1-8. Jesus disse a Ananias que tinha “escolhido” Saulo para cumprir o seu 
propósito. Leia: Atos 9:13-16. 

 
Quem é salvo pode perder a salvação por causa do pecado? 

 Não. Quem é “escolhido” para a salvação não perde a salvação. Se alguém 
perdesse a salvação por causa do pecado, ninguém seria salvo. Jesus deixou 
isso bem claro quando lhe trouxeram aquela mulher adúltera. Leia: João 8:1-
11. A Bíblia diz que não existe um só justo sobre a face da terra. Leia: 
Romanos 3:10. Nem mesmo aqueles que parecem consagrados, puros, 
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dedicados à Obra de Deus; nem o Papa, nem os bispos, nem os pastores, nem 
os evangelistas, nem diáconos, presbíteros... NINGUÉM pode dizer-se puro o 
suficiente para merecer a salvação. Leia: Romanos 3:23; 1 João 1:8. A salvação 
é conquistada pela GRAÇA de Deus, ou seja, pelo favor do Senhor, mediante a 
fé. Leia: Efésios 2:8,9. Todos pecaram e continuam pecando, mas a salvação 
não depende de nós, é dom de Deus. 

 
 
Quem é de Jesus pode viver pecando? 

 É absolutamente impossível que ele não peque. A própria Bíblia ensina que o 
pecado está dentro de nós, em nossa velha natureza. O Apóstolo Paulo explica 
isso. Leia: Romanos 7:15-25. João também confirma essa verdade. Leia: 1 João 
1:8-10. É preciso lembrar também que para Deus não existe “pecadinhos” e 
pecadões – tudo é pecado. Sendo assim, o cristão quando peca não perde a 
sua salvação, porque a salvação vem de Deus e não dele próprio. Entretanto, a 
Bíblia ensina que tudo aquilo que o homem plantar ele irá colher. Leia: Gálatas 
6:7. Todo pecado pode ter conseqüências para o próprio pecador, para as 
pessoas que o cercam e para a Igreja do Senhor. Exemplo: num momento de 
fraqueza um cristão comete um assassinato; ele não perderá sua salvação, 
pois Deus o perdoará e nem mesmo se lembrará dos seus pecados. É o que diz 
a Bíblia. Leia: Romanos 8:1,2; Isaías 43:25. Mas ele poderá ser preso por 
muitos anos, pagando pelo seu erro, fazendo sofrer a sua família e dando um 
mau testemunho da sua fé. Vale a pena lembrar ainda que quem é salvo não 
tem prazer no pecado; para nós, buscar a santidade é a melhor forma de 
honrar a Deus. 

 
Como saber quem é “escolhido” para a salvação? 

 Infelizmente não há como saber de antemão quem é “escolhido” por Deus. Às 
vezes uma pessoa pode ser “escolhida” e só na hora da morte ter um 
verdadeiro encontro com Deus. Mas em regra geral, podemos dizer que uma 
pessoa escolhida por Deus vai demonstrar interesse e respeito pelas coisas de 
Deus e pela Igreja. O próprio Espírito Santo atrai essas pessoas para a Igreja; 
observe que era o Senhor que acrescentava à Igreja os que iam sendo salvos.  
Leia: Atos 2:41-47. 

 
Todas as pessoas que freqüentam a Igreja são escolhidas por Deus? 

 Não, claro que não. Muitas pessoas vêm para a Igreja porque estão sofridas e 
problemáticas; tudo o que elas querem é obter respostas para as suas 
aflições. Isto não significa que elas estejam salvas. O próprio Jesus afirmou 
que muitos irão se surpreender quanto a salvação, inclusive alguns que se 
dizem Ministros do Evangelho também se surpreenderão. Leia Mateus 
7:22,23. 
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Se uma pessoa abandona a Igreja é porque ela não era escolhida? 
 A princípio sim. Mas pode acontecer também de um “escolhido” abandonar a 

Igreja num momento de fraqueza espiritual e depois voltar. Infelizmente 
muitos procuram a Igreja só porque estão aflitos e necessitados, mas depois 
se afastam, pois não são escolhidos. Leia: 1 João 2:19; 2 Pedro 2:20-22. 

 
Jesus teria morrido por TODOS ou só pelos ESCOLHIDOS? 

 O plano de salvação de Deus foi estabelecido para todos, mas nem todos são 
salvos e sim aqueles que crêem. Jesus morreu na cruz para salvar a todos os 
seres humanos, mas por fim só salva aquele que crê, ou seja, os que são 
atraídos pelo Espírito Santo. Por esta razão, a Bíblia fala que Jesus morreu por 
todos. Leia: João 10:11; 10:15; João 17:9,20. 

 
Se Deus já escolheu os que serão salvos, por que pregar o evangelho? 

 Porque a salvação acontece no instante em que a pessoa crê e passa a viver 
em novidade de vida. Como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Leia: 
Romanos 10:14,17. Os escolhidos de Deus são salvos quando ouvem o 
Evangelho e o aceitam.  

 
Ao escolher alguns, Deus não estaria fazendo acepção de pessoas? 

 É preciso compreender bem as Escrituras Sagradas. Quando a Bíblia diz que 
Deus não faz acepção de pessoas está se referindo especificamente à 
oportunidade de salvação. O plano de Deus foi estabelecido para salvar a 
TODOS os que crêem, indistintamente. Qualquer um que decidir crer, será 
salvo. A escolha de Deus acontece porque as pessoas sozinhas não conseguem 
enxergar esse maravilhoso plano de Deus. Vamos dar um exemplo: Você vai 
visitar alguém num presídio, onde existem centenas de detentos. Então 
decide ajudar alguém a sair de lá, contratando um bom advogado para 
defender sua causa. Você estaria sendo injusto com os outros presos? 
Absolutamente. Todos estão lá porque cometeram algum crime e foram 
condenados; você não tem culpa disso. Você ajudou a quem gostaria de 
ajudar; é um direito seu. É assim que Deus age: todos estão condenados e 
ninguém merece nada. Então ele resolve salvar alguns. Ele tem esse direito. 

 
Pode uma pessoa ser escolhida antes de nascer? 

 Com certeza. Isaque, por exemplo, teve filhos gêmeos com Rebeca. Seus 
nomes eram Esaú e Jacó. A Bíblia diz que os gêmeos não eram nascidos ainda 
e nem tinham praticado o bem ou o mal, mas para que o propósito de Deus 
quanto à eleição prevalecesse não por obras, e sim por aquele que chama, já 
lhe fora dito: o mais velho será servo do mais moço. Amei a Jacó, porém, me 
aborreci de Esaú. Leia: Romanos 9:11-13. 

 
Pode uma pessoa já nascer destinada ao inferno? 
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 A Bíblia diz que o inferno foi criado, originalmente, para o diabo e seus anjos. 
Leia: Mateus 25:41. Entretanto, após a queda, todo ser humano já nasce no 
pecado e por esta razão já nasce condenado ao inferno, a não ser que Deus o 
salve. Leia: Salmo 51:5; 58:3. Se alguém não é escolhido por Deus para a 
salvação e não aceita a Jesus Cristo com seu Salvador, certamente está 
destinada ao inferno. Algumas pessoas não aceitam a idéia de uma criança já 
nascer culpada, mas para nós o que importa é o que está revelado naPalavra. 
A Bíblia parece ser bem clara com relação a isto. Leia: Romanos 9:20,21. 
(Sobre a salvação das crianças, veja a pergunta nº 066). 

 
Em que momento uma pessoa é “escolhida” para a salvação? 

 Alguns teólogos afirmam que todos os “escolhidos” ou “eleitos” foram 
predestinados à salvação desde antes da fundação do mundo. A Bíblia 
realmente faz menção àqueles que foram predestinados desde antes da 
fundação do mundo, mas sempre referindo-se a uma “coletividade” e nunca a 
uma pessoa distinta. Deus, em sua presciência, até conhecia os que seriam 
“predestinados”, mas essa predestinação refere-se à IGREJA DE JESUS como 
um todo. Ela sim, está predestinada para a salvação desde antes da fundação 
do mundo. Cremos que o “chamado individual” para a salvação pode ocorrer 
antes do nascimento de uma pessoa, ou a qualquer momento no decurso de 
sua vida, segundo a vontade soberana de Deus Pai. Leia: Efésios 1:4,5; 
Romanos 8:29,30. Jacó, por exemplo, foi escolhido por Deus antes do seu 
nascimento. Leia: Rm9:11-13. Saulo (o apóstolo Paulo) foi “chamado” no 
decorrer de sua vida. Leia: Atos 9:1-16. Cremos que o Senhor, em sua absoluta 
SOBERANIA, continua salvando ainda hoje, escolhendo aqueles a quem deseja 
escolher. Uma pessoa pode ser “escolhida” para a salvação antes do seu 
nascimento ou no decorrer da sua vida terrena. Deus é SOBERANO e chama a 
quem Ele quer e QUANDO Ele quer. 

 
É correto orar pela salvação da nossa família? 

 Obviamente que sim. Você pode pedir a Deus que salve os seus familiares. 
Deus em sua SOBERANIA pode atrair toda a sua família para o Evangelho de 
Cristo. Não há nada que seja impossível para Deus. Leia: Isaías 43:13. 

 
No Antigo Testamento Deus escolheu também algumas pessoas? 

 Sim. Naquela época já existiam diversos povos: os filisteus, heteus, jebuseus, 
amorreus, assírios, egípcios, moabitas e muitos outros. As bênçãos de Deus, 
porém, eram destinadas exclusivamente ao povo de Israel. Leia: Isaías 41:14. 
Deus sempre protegeu e abençoou os israelitas, porque era o seu POVO 
ESCOLHIDO. Leia: Isaías 43:1-4. Ele separou as águas do Mar Vermelho para o 
povo de Israel passar, mas fechou as águas quando os egípcios entraram na 
brecha do mar, matando a todos. Observe a diferença de tratamento. Leia: 
Êxodo 14:21-31. 
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12. RESSURREIÇÃO 
 
Cristo ressuscitou mesmo dentre os mortos? 

 É o que a Bíblia diz. Leia: Mateus 28:1-20; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-53. 
 
Como era o corpo de Jesus após a sua ressurreição? 

 Certamente era um corpo físico. O próprio Jesus deixou isso bem claro. Leia: 
Lucas 24:39. Além do mais, após a ressurreição, Jesus comeu pão, peixe 
assado, foi confundido com um jardineiro, com um viajante, etc. Leia: Lucas 
24:15-18, 28-31; João 20:15; João 21:12,13. Algumas pessoas afirmam que o 
corpo de Jesus após a ressurreição não era físico, pois alguns dos seus 
discípulos não o teriam reconhecido. Foi o que ocorreu quando Jesus 
caminhou com dois discípulos no caminho de Emaús. Leia: Lucas 24:13-32. 
Mas Lucas nos diz especificamente que isso se deu porque os olhos daqueles 
discípulos foram impedidos de reconhecê-lo. Leia: Lucas 24:16. Mais tarde 
foram abertos os seus olhos e eles o reconheceram. Leia: Lucas 24:31. 

 
Havia alguma diferença no corpo ressuscitado de Jesus? 

 Alguns teólogos afirmam que o seu corpo ressurreto não era físico, pois ele 
aparecia e desaparecia misteriosamente. Leia: Lucas 24:31. Isto está escrito na 
Bíblia, mas não significa que o seu corpo não era físico, pois o mesmo 
aconteceu com outros homens na Bíblia. Leia: Atos 8:39. Certamente poderia 
ter acontecido um milagre, como o que ocorreu com os apóstolos quando eles 
foram presos. A Bíblia diz que o Senhor os libertou da prisão sem que ninguém 
os visse; no dia seguinte as portas estavam trancadas com toda a segurança e 
as sentinelas estavam nos seus postos, mas eles não estavam lá. Leia: Atos 
5:18:23. O que sabemos é que esse “corpo ressurreto” de Jesus (o mesmo que 
nós receberemos na ressurreição) era diferente no aspecto espiritual. Um 
corpo absolutamente sem pecado, que jamais estará debilitado, doente, 
enfraquecido; um corpo que se revestiu da incorruptibilidade. Leia: 1 Coríntios 
15:53; 15:42-44. Parece ser um corpo plenamente adaptado para ver a glória 
de Deus. 

 
Como era o corpo de Jesus na ascensão (quando ele subiu ao céu)? 

 Após a ressurreição Jesus apareceu repetidas vezes para os discípulos naquele 
mesmo corpo físico de sua morte (um corpo transformado, porém o mesmo 
corpo); comeu e bebeu com os discípulos durante quarenta dias. Leia: Atos 
10:41. E com este mesmo corpo subiu ao céu na presença dos discípulos. Leia: 
Atos 1:9. 
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Qual a implicação da ressurreição de Cristo em nossas vidas? 

 (A) A ressurreição de Cristo assegura nossa regeneração – O Apóstolo Pedro 
disse que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a 
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Leia: 1 Pedro 1:3. Quando Jesus 
ressuscitou, passou a ter um corpo e um espírito perfeitamente adequados à 
comunhão e à obediência eterna a Deus. Em sua ressurreição Jesus obteve 
para nós uma vida semelhante à sua. Leia: Colossenses 3:1-4. 

 (B) A ressurreição de Cristo assegura nossa justificação – O Apóstolo Paulo 
disse que Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. Leia: Romanos 
4:25. A obra redentora de Cristo foi concluída quando Jesus ressuscitou dentre 
os mortos. Leia: Efésios 2:5,6. 

 (C) A ressurreição de Cristo assegura que nós iremos receber igualmente 
corpos ressurretos perfeitos – O Novo Testamento associa diversas vezes a 
ressurreição de Cristo com a nossa ressurreição corpórea final. Leia: 1 
Coríntios 6:14; 2 Coríntios 4:14. 

 
Para onde Jesus foi em sua ascensão? 

 Em sua ascensão, fica claro que Jesus pretendia mostrar que estava indo para 
algum lugar. Ele não desapareceu subitamente, para ninguém mais o ver, mas foi 
subindo devagar, aos olhos dos discípulos. Leia: Atos 1:9-11. Jesus tinha um corpo 
ressurreto sujeito a limitações especiais (podia estar em apenas um lugar por 
vez); isto sugere que ele foi para um lugar definido no universo de espaço e 
tempo: o céu. 

 
Onde fica o céu? 

 Não podemos dizer exatamente onde fica o céu. A Bíblia sempre cita alguém 
subindo ao céu (como aconteceu com Jesus e Elias) ou descendo do céu (como os 
anjos no sonho de Jacó – Gênesis 28:12). Assim, somos levados a pensar que o 
céu fica em algum lugar “acima da terra”. O problema é que a terra é redonda e 
tem rotação, o que dificulta esse entendimento. Mas sabemos que o céu é um 
lugar em nosso universo de tempo e espaço, pois Jesus ascendeu (subiu ao céu) 
com um corpo físico (apesar de transformado, glorificado), assim como o profeta 
Elias. Leia: 2 Reis 2:11. Algumas pessoas não acreditam no céu, a exemplo do que 
aconteceu com o primeiro cosmonauta russo, que voltou do espaço afirmando 
que não havia encontrado Deus e nem o paraíso. 

 
Qual é o lugar de Jesus, lá no céu? 

 Ele está assentado à direita do Pai (à destra). Leia: Efésios 1:20,21. 
 
A ascensão de Cristo tem alguma importância doutrinária para nós? 
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 Sim. A ascensão de Cristo ao céu prefigura a nossa futura ascensão. A Bíblia 
ensina que um dia todos os salvos subirão para encontrar-se com Jesus; os que 
estiverem vivos e também os mortos. Leia: 1Tessalonissenses 4:16,17. Além 
disso, a ascensão de Cristo tem grande importância para nós, pois ele disse que 
iria preparar lugar para nós lá no céu. Leia: João 14:2,3. 

 
O que são os “estados de Jesus Cristo”? 

 São diversas fases da vida de Jesus. Os teólogos dividem essas fases em dois 
estados: humilhação e exaltação. Humilhação: encarnação, sofrimento, morte e 
sepultamento; Exaltação: ressurreição, ascensão, o sentar-se à destra de Deus e a 
volta em poder e glória. 

 
Quais foram os três ofícios de Jesus? 

 Jesus ocupou os três cargos mais importantes que existiam para o povo de Israel: 
PROFETA (o que falava a palavra de Deus ao povo); SACERDOTE (o que oferecia 
sacrifícios, orações e louvores a Deus em favor do povo); REI (o que governava o 
povo como representante de Deus). 

 

13. ESPÍRITO SANTO 
 
Quais são as obras do Espírito Santo em nossa vida? 

 Ele nos prepara para cumprir os propósitos de Deus – Capacitou Josué com 
habilidade de liderança e sabedoria (Leia: Números 27:18; Deuteronômio 34:9). 
Deu poder aos juízes para libertar o povo de Israel dos seus opressores (Leia: 
Juízes 3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6,19). O Espírito Santo veio poderosamente 
sobre Saul para que ele vencesse os inimigos de Israel (Leia: 1 Samuel 11:6). O 
próprio Jesus precisou receber o Espírito Santo antes de iniciar o seu ministério 
de milagres (Leia: Mateus 3:16; Marcos 1:11; Lucas 3:22). João Batista disse: “Vi o 
Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele” (Leia: João 1:32). 
Jesus disse que os discípulos receberiam poder quando descesse sobre eles o 
Espírito Santo (Leia: Atos 1:8). 
 

 Ele purifica a nossa vida – É o Espírito Santo que nos convence do pecado (Leia: 
João 16:8; Atos 7:51). É ele que nos dá força para romper com os padrões do 
pecado. Paulo fala aos coríntios: “...mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, 
mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso 
Deus” (Leia: 1 Coríntios 6:11;Tito 3:5). Os frutos do Espírito Santo nos levam a ser 
uma nova criatura. (Leia: Gálatas 5:22,23). A santificação vem pelo poder do 
Espírito Santo (Leia: 2Tessalonissenses 2:13; 1 Pedro 1:2). 

 
 Dá revelação aos Sacerdotes de Deus – Os sacerdotes falam movidos pelo Espírito 

Santo e revelam a vontade de Deus à humanidade (Leia: 2 Pedro 1:21). Aqueles 
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que escreveram as Escrituras receberam a inspiração do Espírito Santo (Leia: João 
16:13). 

 Ele guia e dirige o povo de Deus – O Espírito Santo guiou Jesus até o deserto para 
ser tentado (Leia: Mateus 4:1; Lucas 4:1). Os discípulos queriam pregar na Ásia e 
foram impedidos pelo Espírito Santo; depois tentaram ir para Bitínia e o Espírito 
Santo outra vez não permitiu (Leia: Atos 16:6,7). O Espírito Santo dirigia a vida do 
Apóstolo Paulo (Leia: Atos 20:22,23). 
 

 Ele nos dá segurança da presença de Deus em nós – Leia: 1 João 3:24; 4:13; 
Romanos 8:16. 

 
 Ele nos ensina e ilumina – Jesus de Nazaré disse que o Espírito Santo nos ensinará 

todas as coisas (Leia: João 14:26); e nos guiará a toda a verdade (Leia: João 
16:13). O Espírito nos ajuda a compreender a Obra de Deus (Leia: 1 Coríntios 
2:12). 

 
 Ele nos mantém em comunhão – O Apóstolo Paulo esclarece isto quando 

abençoa a Igreja de Corinto (Leia: 2 Coríntios 13:13). O Espírito Santo une a Igreja 
em um só Corpo (1 Coríntios 12:13). 

 
É verdade que o Espírito Santo habita dentro de nós? 

 A Bíblia diz que o nosso corpo é o santuário de Deus, pois o Espírito habita em 
nós. Leia: 1 Coríntios 3:16; Ezequiel 36:27. É importante dizer, porém, que o 
Espírito santo habita no corpo daqueles que se converteram, que tornaram-se 
verdadeiros discípulos de Jesus e foram lavados do sangue de Cristo. Leia: 
João 14:17; Romanos 8:9. 

 
Como ter certeza de que Deus nos dará o seu Espírito Santo? 

 Nós cremos nas promessas registradas na Palavra de Deus. Diversas vezes, 
tanto no Antigo Testamento, como no Novo, encontramos promessas 
referentes ao derramamento do Espírito Santo. Leia: Joel 2:28; Mateus 3:11; 
Lucas 24:49. 

 
O Espírito Santo nos ajuda a fazer a Obra de Deus? 

 Com certeza. A Bíblia ensina que ao receber o Espírito Santo nós somos 
revestidos de poder. Leia: Atos 1:8. 

 
Quais são os dons do Espírito Santo? 

 São sete dons: profecia, ensino, milagres, cura, línguas e interpretação, 
palavra de sabedoria, (ou palavra do conhecimento) e discernimento de 
espíritos. 
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O que é dom da PROFECIA (1º dom do Espírito)? 

 É quando uma pessoa diz algo que Deus trouxe espontaneamente à sua 
mente. Obs: A palavra “profeta” é também usada para designar aqueles que 
“profetizam” as Sagradas Escrituras. 

 
Como saber se uma profecia é verdadeira? 

 A própria Bíblia nos adverte inúmeras vezes com relação aos “falsos profetas”. 
Há muitas pessoas que profetizam mentiras e prejudicam aqueles que não 
têm entendimento. Leia: Jeremias 14:14; 23:16; Ezequiel 22:28. Antigamente, 
quando as pessoas não tinham acesso às Sagradas Escrituras, era bastante 
comum o Senhor falar através de “profetas”, mas atualmente isto parece não 
ser tão necessário, pois toda a verdade de Deus já está revelada na Bíblia 
Sagrada. Para saber se uma profecia vem de Deus, é necessário fazer o que 
disse o Apóstolo Paulo: “Não desprezeis as profecias; julgai todas as coisas, 
retende o que é bom”. Leia: 1 Tessalonicenses 5:20,21. Em outras palavras: 
ouça a profecia, ore e aguarde a confirmação dela, sem no entanto, viver em 
função dela. 

 
Qual a diferença entre profecia e revelação? 

 A revelação é quando o Senhor traz o entendimento ao profeta; a profecia é 
quando o profeta relata com as suas próprias palavras a revelação dada por 
Deus. 

 
Deus fala pela boca de um profeta, como acontece com os demônios? 

 No antigo Testamento isto ocorria com freqüência: as palavras que saíam da 
boca do profeta eram rigorosamente as palavras do próprio Deus. A partir do 
Novo Testamento, entretanto, Deus passou a “revelar” aos profetas e estes, 
profetizaram com suas próprias palavras (palavras humanas). É preciso tomar 
bastante cuidado com aqueles que se apresentam como profetas e utilizam 
expressões como “eis que eu sou o Senhor”. 

 
O que fazer quando alguém profetizar para nós? 

 Primeiramente é preciso saber que Deus certamente utilizará os líderes a 
quem ele escolheu para zelar por nossa vida espiritual. Infelizmente, há 
muitas pessoas se fazendo passar por profetas com o objetivo de atrair para si 
a nossa atenção. Deus não é deus de confusão; se ele designou lideranças 
específicas para cuidar da nossa vida espiritual, sãos esses Ministros, a 
principio, que vão ser usados pelo Espírito Santo para nos revelar a vontade 
soberana do Senhor. Lembrando, é claro, que a Bíblia Sagrada contém tudo o 
que o homem precisa saber acerca da revelação de Deus. Se alguém, além das 
nossas lideranças espirituais, vier profetizar para nós, façamos como disse o 
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Apóstolo Paulo: retenhamos somente o que é bom. Todo cuidado é pouco, 
pois muitos são enganados com falsas profecias. 

 
O que é dom do ENSINO (2º dom do Espírito) 

 É a capacidade de explicar as Escrituras e aplicá-la à vida das pessoas. Um 
exemplo desse dom é o que acontece com Paulo e Barnabé, quando estavam 
em Antioquia “ensinando e pregando, com muitos outros a Palavra do 
Senhor”. Leia: Atos 15:35. Em Corinto, Paulo permaneceu durante um ano e 
meio entre eles, ensinando a Palavra. Leia: Atos 18:11. 

 
O que é dom de MILAGRES ( 3º dom do Espírito)? 

 É o dom de provocar acontecimentos sobrenaturais, vindos de Deus: 
livramento de perigos, triunfo sobre espíritos demoníacos, ou respostas 
milagrosas de oração. Leia: Atos 5:19,20. 

 
O que é dom de CURA (4º dom do Espírito) 

 Como o próprio nome diz, é o dom de curar os enfermos. Todos podem e 
devem buscar esse dom do Espírito Santo. Os que possuem o “dom de cura” 
são aqueles que percebem que as suas orações de cura são mais 
freqüentemente atendidas do que as dos outros. 

 

14. DOENÇAS E CURA 
 
Como surgiram as doenças? 

 Elas fazem parte do pacote de maldições que foram impostas à raça humana 
depois do pecado de Adão e Eva. Entretanto, Cristo nos resgatou dessa 
maldição quando morreu na cruz. Leia: Isaías 53:4,5. 

 
Quando uma pessoa fica doente, é porque ela pecou? 

 Alguns líderes religiosos ensinam esse absurdo, mas a Bíblia é muito clara 
quando afirma que TODOS pecaram. Não podemos tomar um caso isolado e 
dizer que alguém tem câncer porque pecou, senão TODOS estariam com a 
mesma doença. A enfermidade é uma conseqüência do pecado da 
humanidade e não especificamente daquele que está doente. 

 
É Deus quem coloca as doenças em alguém? 

 Isto é possível, pois Deus é soberano e faz o que quiser fazer. Diversas vezes 
encontramos na Bíblia a afirmação de que Deus enviava as enfermidades. 
Leia: Deuteronômio 28:61. Isto aconteceu inclusive no Novo Testamento. Leia: 
Atos 12:23. Para algumas pessoas que se acostumaram a ver o Senhor como 
um Deus misericordioso, é bastante difícil aceitar essa verdade, mas é o que 
está revelado na Bíblia. Na maioria das vezes, entretanto, Deus não manda as 
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enfermidades, mas autoriza o diabo a colocá-las. Leia: Jó 2:1-7. De uma forma 
ou de outra, a doença é sempre uma conseqüência do pecado da 
humanidade. 

 
Quais os propósitos da cura divina? 

 A cura divina tem vários propósitos: primeiro ela serve para autenticar a 
mensagem do Evangelho (mostrar que o Evangelho é verdadeiro); depois ela 
traz conforto e saúde aos doentes, demonstrando a grande misericórdia de 
Deus para com os que sofrem; alem disso capacita as pessoas para o serviço e 
provê oportunidade para que Deus seja glorificado. 

 
É errado tomar remédios em caso de doença? 

 É óbvio que não. Ao contrário do que muitos imaginam, tomar remédios não 
representa qualquer demonstração de incredulidade. Deus criou na terra 
substâncias com as quais podemos produzir remédios com propriedades 
terapêuticas. Os remédios devem ser vistos como parte da criação que Deus 
considerou “muito bom”. Leia: Gênesis 1:31. Além do mais, cremos que 
mesmo tomando remédios, se não houver a intervenção de Deus, ninguém 
será curado. O que é errado é confiarmos na ciência e nos remédios, 
esquecendo-nos do Senhor. Leia: 2 Crônicas 16:12,13. Remédios são usados 
com apoio da oração. Observe que mesmo quando o profeta Isaías recebeu do 
Senhor uma promessa de cura para o rei Ezequias, ele disse aos servos do rei 
que trouxessem uma pasta de figos e a aplicassem (como remédio) sobre a 
úlcera dele. Leia: 2 Reis 20:7. 

 
É errado fazer transfusão de sangue ou receber doação de órgãos? 

 Embora a Bíblia não trate diretamente desse assunto, acreditamos que não 
seja errado doar ou receber sangue ou qualquer outro órgão. Isto porque 
nosso corpo físico será totalmente destruído após a nossa morte física. Na 
ressurreição nós não dependeremos mais deste corpo, mas receberemos um 
corpo diferente que chamamos de “corpo glorificado” (adaptado para ver a 
glória de Deus). 

 
Por que alguns são curados e outros não? 

 Não sabemos exatamente porque isto acontece; são mistérios de Deus. Na 
verdade o Senhor age de formas diferentes no ato da cura. Alguns leprosos 
foram curados sem que Jesus sequer os tocasse ou orasse por eles. Leia: Lucas 
17:12-14. Naamã, porém, precisou viajar para Israel e mergulhar sete vezes no 
rio Jordão para ser curado da mesma doença. Leia: 2 Reis 5:10,14. Jesus curou 
dois cegos simplesmente dizendo: “seja-vos feito conforme a vossa fé”. Leia: 
Mateus 9:28-30. Mas já houve um outro cego que Jesus precisou fazer algo 
bastante diferente. Leia: João 9:1-11. Algumas pessoas são imediatamente 
curadas quando participam dos cultos na Igreja, outras precisam esperar 
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bastante e algumas acabam precisando passar por uma cirurgia ou 
tratamento. Mas de qualquer forma, cremos que sem a intervenção do 
Senhor, não há cura. 

 
Por que utilizamos o óleo ungido nas orações de cura? 

 O óleo é um dos símbolos do poder do Espírito Santo. A Bíblia nos orienta a 
usar o óleo nas orações de cura e os discípulos sempre o faziam. Leia: Tiago 
5:14,15; Marcos 6:13. 

 
Por que os sacerdotes costumam impor as mãos sobre os enfermos? 

 Porque parece ter sido o principal meio de cura empregado por Jesus. Leia: 
Lucas 4:40; Mateus 9:18. 

 
Uma pessoa pode ser curada pela fé de outra? 

 Certamente. Existem muitos casos de pessoas que estão inconscientes nos 
hospitais e são curadas pela intercessão da família. Uma mãe pode curar seu 
bebê pela sua própria intercessão. Leia: Mateus 15:28; Mateus 8:10,13; 
Marcos 2:5. 

 
Todas as pessoas são curadas? 

 Infelizmente não. Nós precisamos orar por todos os enfermos, mas 
infelizmente nem todos serão curados. A verdade é que às vezes Deus opta 
por não curar por causa dos seus propósitos soberanos. Ele sabe de todas as 
coisas e enxerga aquilo que nós não conseguimos enxergar. O Apóstolo Paulo, 
por exemplo, curou um número incontável de pessoas através da sua fé, mas 
Deus lhe negou a cura da sua própria enfermidade e explicou a razão disso. 
Leia: 2 Coríntios 12:7-10. Presume-se que a enfermidade de Paulo fosse uma 
deficiência visual, por causa do que ele escreveu em Gálatas 6:11. Parece que 
os próprios discípulos do Senhor tinham freqüentes problemas de saúde. Veja 
o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo: Leia: 1 Timóteo 5:23. Havia um 
outro discípulo chamado Trófimo e o apóstolo Paulo diz a Timóteo que o 
deixou doente em Mileto. Leia: 2 Timóteo 4:20. Temos visto inúmeros casos 
de pessoas que procuraram a Jesus e receberam todo tipo de bênção, 
inclusive a salvação; só não receberam o que vieram buscar: a cura. A verdade 
é que Deus cura a quem ele quer curar, quando quer curar e do jeito que ele 
quer curar. Deus é Soberano. Leia sobre a cura do rei Ezequias: Isaías 38:1-5. 

 

15. OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 
 
O que é dom de LÍNGUAS E INTERPRETAÇÃO (5º dom do Espírito)? 

 Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, antes da queda, eles falavam 
a mesma língua, mas estavam unidas em “oposição a Deus”. A maldade do 
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homem havia se multiplicado na terra e era mal o designo do coração do 
homem. Leia: Gênesis 6:5. A Bíblia diz que em toda a terra havia apenas uma 
linguagem e uma só maneira de falar (leia: Gênesis 11:1), mas infelizmente 
essa linguagem era em oposição a Deus. Isto culminou na construção da Torre 
de Babel, que foi um ato de rebelião contra o Senhor (leia: Gênesis 11:3-4). 
Para interromper aquela rebelião, Deus confundiu a linguagem deles, 
forçando-os a dispersarem-se por toda a terra (Leia: Gênesis 11:5,9). Quando 
os discípulos receberam o Espírito Santo, em Jerusalém, o Espírito concedeu-
lhes que falassem em todas as línguas, permitindo que os visitantes que 
estavam em Jerusalém ouvissem falar das grandezas de Deus em seus 
próprios idiomas (Leia: Atos 2:1-12), mais tarde os cristãos primitivos 
começaram a falar em línguas absolutamente estranhas, que ninguém 
conseguia entender (Leia: 1 Coríntios 14:2). Na verdade, as diferenças 
lingüísticas surgidas em Babel estão sendo gradativamente vencidas, até que 
todos os salvos novamente falarão uma só linguagem para o louvor da glória 
do Senhor (Leia: Apocalipse 7:9-12). O dom de falar em línguas espirituais é 
uma prévia do que vai acontecer quando todos nós estivermos no céu. 
Quanto à INTERPRETAÇÃO, é quando Deus concede a alguém a capacidade de 
interpretar essas “línguas estranhas”. 

 
Por que é tão comum o dom de línguas e não a interpretação? 

 Porque a principio, o dom de falar em línguas é para o louvor a Deus e não 
interessa às demais pessoas. É uma comunhão espiritual e estritamente 
pessoal com Deus. Normalmente, nem mesmo a pessoa que fala em línguas 
estranhas, sabe o que está dizendo. Paulo explica essas verdades afirmando 
que o que fala em outras línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza 
edifica a Igreja. Leia: 1 Coríntios 14:4. Caso, no entanto, haja alguém que 
consiga interpretar, toda a Igreja será edificada. 

 
Todos os que têm o Espírito Santo, falam em outras línguas? 

 Não. Assim como nem todos os cristãos são Apóstolos, nem todos são 
profetas ou mestres, nem todos possuem dons de cura, assim também nem 
todos falam em outras línguas. O “falar em línguas” é um dom que as pessoas 
cheias do Espírito Santo podem ou não ter. Mas certamente só terão esse 
dom, aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. Paulo queria que todos 
os cristãos falassem em outras línguas. Leia: 1 Coríntios 14:5.  

 
O que é dom da PALAVRA DE SABEDORIA (6º dom do Espírito Santo)? 

 É também denominado Palavra do Conhecimento. É a capacidade de falar 
uma palavra sábia nas mais diferentes situações. Essa capacidade é baseada 
numa relação especial dada espontaneamente pelo Espírito Santo, mas numa 
sabedoria adquirida no curso normal da vida e no conhecimento da palavra de 
Deus.  
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O que é dom de DISCERNIMENTO DO ESPÍRITO (7º dom)? 

 Podemos definir esse dom assim: é a capacidade especial de conhecer a 
influência do Espírito Santo ou de espíritos demoníacos na vida de uma 
pessoa.  

 

16. REGENERAÇÃO 
 
O que é REGENERAÇÃO? 

 É um ato de Deus pelo qual Ele nos concede nova vida espiritual. É o que 
chamamos de “nascer de novo”. Leia: João 3:3-8. 

 
É o próprio Deus que nos faz “nascer de novo”? 

 Sim. Nós desempenhamos um papel importante quanto à conversão, 
santificação e perseverança na fé, mas a regeneração é uma obra exclusiva de 
Deus. João explica isso dizendo que nós não nascemos do sangue, nem da 
vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Leia: João 1:13. 
Essa soberana obra de Deus foi também predita através do profeta Ezequiel. 
Leia: Ezequiel 36:26,27. 

 
O que acontece conosco na regeneração? 

 Quando cremos e nos tornamos discípulos de Jesus, somos regenerados. Isto 
significa uma mudança em nossa condição espiritual diante de Deus. Antes 
nós estávamos espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados; 
estávamos sem Deus no mundo e éramos por natureza filhos da ira. 
Estávamos separados da comunidade de Israel e éramos estranhos às alianças 
da promessa. No instante em que cremos e nos tornamos discípulos, nossa 
condição espiritual muda completamente: somos aproximados pelo sangue de 
Jesus e passamos a fazer parte da família de Deus (Igreja). Leia: Efésios 2:1-13; 
2:19. 

 
Na regeneração, passamos a ter uma outra visão de Deus? 

 Com certeza. Muitas pessoas freqüentam a igreja, mas nem todas foram 
regeneradas. Somente aqueles que crêem e tornam-se verdadeiros discípulos 
são de fatos regenerados. A conseqüência disso é que muitos dos que estão 
na igreja não conseguem enxergar com profundidade as coisas do Espírito. 
Somente uma pessoa regenerada consegue visualizar o Reino de Deus. Leia: 
João 3:3. 

 
A regeneração muda a nossa maneira de ser? 

 Sim. A melhor forma de saber se uma pessoa foi regenerada é observar suas 
atitudes. Certamente essa pessoa terá uma expressiva mudança em sua forma 
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de pensar e agir; ela vai procurar agradar a Deus em tudo o que fizer. Leia: 2 
Coríntios 5:17; 1 João 3:9. 

 

17. CONVERSÃO 
 
O que é CONVERSÃO? 

 É a nossa resposta espontânea ao chamado do evangelho, pelo qual 
sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança 
em Cristo para recebermos a salvação. A palavra conversão significa “volta” – 
aqui ela representa voltar-se do pecado para Cristo. 

 
A conversão acontece quando cremos em Jesus? 

 Teoricamente sim, mas é preciso fazer algumas considerações importantes. O 
verbo “crer” tem um significado muito mais profundo do que meramente 
“acreditar”. Não basta ter conhecimento das coisas de Deus; não basta 
acreditar que Jesus é o Filho de Deus e nem tampouco que ele deu a sua vida 
para nos salvar. A Bíblia esclarece que até os demônios crêem e estremecem. 
Leia: Tiago 2:19. Veja o exemplo de Nicodemos: ele reconheceu que Jesus 
tinha vindo da parte de Deus, mas mesmo assim Jesus disse que ele precisava 
“nascer de novo”. Leia: João 3:1-6. Acreditar que Deus existe, quase todos 
acreditam, mas para que haja conversão e regeneração é preciso que a pessoa 
creia e decida tornar-se um verdadeiro discípulo (seguidor de Jesus). 

 
O que é ARREPENDIMENTO? 

 É uma sincera tristeza por causa do pecado. É renunciar o pecado e 
comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a 
Cristo. O arrependimento é o entendimento intelectual de que o pecado é 
errado e uma decisão pessoal de afastar-se dele. 

 
Arrependimento e conversão são necessários para a salvação? 

 Certamente. O arrependimento é a renúncia do pecado e a conversão é a 
nossa resposta ao chamado do evangelho. É preciso que haja arrependimento 
e conversão para que então Deus realize a regeneração. Leia: Atos 3:19,20. 

 

18. JUSTIFICAÇÃO 
 
O que é JUSTIFICAÇÃO? 

 Justificar significa “tornar justo”. Justificação é um ato legal da parte de Deus 
pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados e nos declara “justos” à 
vista dele. Para que possamos compreender melhor, “justificar” é o contrário 
de “condenar”. Leia: Romanos 8:33,34. Quando Deus nos declara “justos” 
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significa que não temos penalidade a pagar pelo pecado, incluindo os pecados 
do passado, do presente e do futuro. Leia: Romanos 8:1. 

 
Por que somos justificados? 

 Porque Deus nos imputa a justiça de Cristo, ou seja, ele considera que a justiça 
de Cristo pertence a nós. Ele “credita” em nossa conta. Leia: Romanos 4:5-8. 

 
Quem são os que a Bíblia chama de “justos”? 

 São todos aqueles que receberam a justificação (foram declarados justos pelo 
próprio Deus). A Bíblia ensina que ninguém poderia ser justo por si só. Leia: 
Romanos 3:10. Sempre que a Bíblia fala de alguém “justo”, refere-se àqueles 
que foram justificados por Deus. Há muitas promessas registradas nas 
Sagradas Escrituras para os justos; veja algumas delas. Leia: Salmos 34:15; 
37:25; 92:12; Mateus 13:43. 

 

19. ADOÇÃO 
 
O que é ADOÇÃO? 

 É o ato de Deus por meio do qual ele nos faz membros de sua família. Leia: 
João 1:12. A Bíblia fala sobre um grupo de judeus que negaram a Cristo, mas 
diziam que Deus era Pai deles. Jesus, porém, disse que eles eram do Diabo. 
Leia: João 8:41-44. Deus considera seus filhos somente aqueles que, pela fé, 
tornaram-se novas criaturas; somente os discípulos de Jesus são considerados 
filhos. As demais pessoas são “criaturas” de Deus. 

 
É por causa da ADOÇÃO que nos tornamos IRMÃOS em Cristo? 

 Obviamente que sim. De fato, essa adoção na família de Deus nos torna co-
participantes de uma única família: a Família de Deus. 

 
Quais os privilégios da ADOÇÃO? 

 Começa pela facilidade que temos de falar com Deus e nos referirmos a ele 
como nosso Pai. Leia: Mateus 6:9. É ótimo também sabermos que já somos 
escravos, mas filhos. Leia: Gálatas 6:7. Como “Pai”, Deus nos dispensa um 
tratamento bastante especial. Leia: Mateus 7:11. É também maravilhoso saber 
que na condição de “filhos”, temos direito à herança do Pai. Leia: Gálatas 4:7; 
Romanos 8:17. 

 

20. SANTIFICAÇÃO 
 
O que é SANTIFICAÇÃO? 

 É uma obrar progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez 
mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. 
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Quais os eventos que normalmente ocorrem quando uma pessoa é chamada por 
Deus? 

 (1) O chamado do Evangelho: Deus nos escolhe e nos atrai para si; 
 (2) A Conversão: é quando nos arrependemos do pecado e passamos a viver 

pela fé; 
 (3) A Regeneração: é quando Deus nos concede vida nova; 
 (4) A Justificação: é quando Deus nos dá o direito legal de estar diante dele; 
 (5) A Adoção: é quando Deus nos torna membros de sua família. 

 
Quais as diferenças entre Justificação e Santificação? 

 Observe o quadro abaixo: 
Justificação Santificação 

Posição legal diante de Deus. Condição interna. 
Acontece instantaneamente, de uma vez 
só. 

Continua crescendo por toda a vida. 

Obra inteiramente de Deus. Nós cooperamos, fazemos nossa parte. 
Absolutamente perfeita nesta vida. Jamais perfeita nesta vida; só no céu será 

perfeita. 
A mesma em todos os cristãos. Maior em alguns do que em outros. 
 
Quais os três estágios da santificação? 

 (1) Ela inicia na Regeneração, ou seja, quando Deus nos concede vida nova. 
Uma vez nascidos de novo (novas criaturas), não podemos continuar pecando 
como um hábito ou como um padrão de vida. Leia: 1 João 3:9. É quando o 
Senhor nos liberta do pecado. Leia: Romanos 6:18. Então nossas atitudes 
começam a mudar e passamos a nos moldar a um novo padrão de vida, 
fugindo das coisas que desagradam a Deus. Esse é o início do processo de 
santificação. 
 

 (2) Depois a santificação continua aumentando por toda a vida. O apóstolo 
Paulo afirma que nossa transformação vai acontecendo de glória em glória. 
Gradualmente vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, 
conforme avançamos na vida cristã. Leia: 2 Coríntios 3:18. Filipenses 3:13,14. 

 
 (3) Por fim, a santificação se completará na morte (em nossa alma) e também 

quando o Senhor retornar (em nosso corpo). Por causa do pecado que ainda 
permanece em nosso coração, embora tendo-nos tornado cristãos (leia 
Romanos 6:12,13; 1 João 1:18), nossa santificação nunca se completará nesta 
vida. 

 
Que motivos temos para obedecer a Deus e santificar a nossa vida? 
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 O nosso desejo de agradar ao Senhor e de expressar o nosso amor por ele. 
Quem ama ao Senhor deve obedecê-lo. Leia: João 14:15,21; 1João 5:3. 

 A necessidade de manter a consciência limpa diante de Deus. Leia: Romanos 
13:5; 1 Timóteo 1:5,19. 

 O desejo de ser um “utensílio para honra” e fazer a Obra de Deus. Leia: 2 
Timóteo 2:20,21. 

 O desejo de ver os incrédulos vindo a Cristo por terem observado a nossa vida. 
Leia: 1 Pedro 3:1,2,15,16. 

 O desejo de receber as bênçãos atuais de Deus sobre a nossa vida e ministério. 
Leia: 1 Pedro 3:9-12. 

 O desejo de evitar o desprazer e a disciplina de Deus sobre nós (temor de 
Deus). Leia: Atos 5:11; 9:31; 2 Coríntios 5:11; 7:1; Efésios 4:30. 

 O anseio por andar mais próximo de Deus. Leia: Mateus 5:8; João 14:21; 1 
João1:6. 

 

21. BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO 
 
O que é o Batismo com o Espírito Santo? 

 A primeira porção do Espírito Santo as pessoas recebem no instante em que 
têm um verdadeiro encontro com Jesus, no ato da regeneração e conversão. 
Mas a Bíblia Sagrada fala de uma experiência muito mais profunda com o 
Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, embora já estivessem com ele por um 
longo tempo, receberam uma porção mais forte do Espírito de Deus. Leia: 
João 20:22. O próprio Jesus ordenou que os discípulos não se ausentassem de 
Jerusalém, porque logo eles receberiam o Espírito Santo. Leia: Atos 1:4,5. 
Jesus disse que eles receberiam poder quando recebessem o Espírito Santo. 
Leia: Atos 1:8. No dia de Pentecostes (festa judaica) o Espírito desceu sobre 
um grupo de aproximadamente 120 cristãos que estavam orando no 
Cenáculo. Leia: Atos 2:1-4. Ali eles receberam o “Batismo com o Espírito 
Santo” ou “Batismo no Espírito Santo” (tanto faz). Essa é, portanto, uma 
experiência profunda com Deus, quando a pessoa recebe a plenitude do 
Espírito Santo em sua vida. 

 
Como uma pessoa recebe o Batismo com o Espírito Santo? 

 Buscando. As pessoas começam a aproximar-se de Deus, santificar-se, orar, ler 
a Bíblia Sagrada e pedir o Batismo do Espírito Santo em oração. Como 
resposta, Deus vai derramando o Espírito até que essas pessoas sejam 
“cheias” da plenitude do Senhor. Leia: Lucas 11:13. 

 
O que acontece no momento do Batismo com o Espírito Santo? 

 É o instante em que o cálice transborda; a pessoa finalmente recebe a 
plenitude da presença de Deus e tem sensações indescritíveis; tem reações 



 

 

35 

35 Treinamento MDG – Nível 04 (Doutrinas) – Baixado do Site: www.somosconquista.com 
 

diferentes, com gemidos inexprimíveis, com choro; alguns têm reações 
estranhas como tremedeiras, gritos e é também comum as pessoas falarem 
em línguas estranhas (veja sobre o dom de línguas estranhas: pergunta 141). 

 
Quais as vantagens de ser batizado no Espírito Santo? 

 Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder quando descesse sobre 
eles o Espírito Santo. Leia: Atos 1:8. Nota-se que isto de fato ocorreu, pois os 
discípulos demonstraram estar cheios de poder após receberem o Espírito 
Santo. O Apóstolo Pedro, por exemplo, parecia fraco na fé, inseguro, chegou a 
negar Jesus, mas logo após receber o Batismo do Espírito Santo, fez um 
discurso poderosíssimo e acabou convertendo quase três mil pessoas de uma 
só vez (leia Atos 2, a partir do verso 14). Logo depois realizou um dos mais 
bonitos milagres da história da humanidade, demonstrando estar cheio de 
poder para fazer a Obra de Deus. Leia: Atos 3:1-10. As pessoas que recebem o 
Batismo no Espírito Santo passam a ter mais autoridade sobre os demônios, 
sobre as enfermidades, etc. Descobrem nova alegria na adoração e recebem 
novos dons espirituais (leia sobre os 07 dons do Espírito Santo). Além disso, 
elas passam a ter mais domínio próprio, mansidão, alegria, etc. Leia: Gálatas 
5:22,23. 

 
Todos os que têm o Espírito Santo falam em línguas estranhas? 

 Alguns ensinam que quando alguém recebe o Batismo no Espírito Santo 
imediatamente fala em línguas estranhas, mas nem sempre isto ocorre. Falar 
em línguas estranhas é o 5º dom do Espírito Santo, ou seja, um dos sete dons 
oferecidos pelo Espírito. Uma pessoa pode ser cheia do Espírito de Deus e não 
falar em línguas estranhas. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele 
não falou em línguas estranhas (leia Lucas 3:21,22), mas a partir daí Jesus 
enfrentou e venceu o Diabo no deserto, passou a curar os enfermos, expulsar 
os demônios e a ensinar com autoridade. Na realidade, muitos cristãos através 
da história, têm experimentado experiências poderosas com o Espírito Santo, 
que não foram acompanhadas pelo “falar em línguas”. A Bíblia diz que o 
Espírito Santo distribui os seus dons como lhe apraz, a cada um 
individualmente (leia 1 Coríntios 12:11). 

 
Como saber se uma pessoa tem o Batismo do Espírito Santo? 

 Jesus disse que a árvore boa se conhece pelos frutos. Quando uma pessoa 
recebe o Espírito de Deus, sua vida começa a mudar sensivelmente; suas 
atitudes, sua forma de agir, seus conceitos, suas preferências, etc. Suas 
orações são mais poderosas, seus aconselhamentos são mais convincentes e 
oportunos. Aquele que é Batizado no Espírito Santo, passa a suportar melhor 
os momentos difíceis da vida; passa a ter mais condição de ajudar seus 
familiares, de trabalhar na Obra de Deus, etc. 
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Uma pessoa salva pode perder a salvação? 
 Não. O próprio Jesus deixa bem claro que quem é ovelha dele jamais deixará 

de ouvir a sua voz, ou seja, jamais se afastará da presença dele. Ele prometeu 
dar a essa pessoa a vida eterna e afirmou que ela jamais morrerá (morte 
espiritual = afastamento de Deus). Além disto, Jesus disse que ninguém a 
arrebataria das mãos dele.  Leia: João 10:27-29. Existem muitas outras 
passagens das Escrituras que confirmam essa verdade. Veja por exemplo esta 
outra afirmação de Jesus: “E a vontade de quem me enviou é esta: que 
nenhum eu perca de todos os que ele (o Pai) me deu”. Leia: João 6:38-40. 
Cremos no que o Apóstolo Paulo escreveu: “Estou plenamente certo de que 
aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo 
Jesus”. Leia: Filipenses 1:6. Se queremos saber se alguém é verdadeiramente 
discípulo de Jesus, observe se essa pessoa permanecerá firme na Palavra de 
Deus. Leia: João 8:31,32. Entretanto, o mais claro ensino bíblico a respeito 
deste assunto é o que está escrito em 1 João 2:19. 

 
Aquele que vem para a Igreja e depois se afasta, não é de Deus? 

 Algumas pessoas se afastam da Igreja por um período apenas, mas logo 
regressam, pois elas são de Jesus e “ouvem a voz de Jesus”. Leia: João 10:27-
29. Aqueles, porém, que se afastam permanentemente, a Bíblia é bastante 
clara: não são de Deus. Leia: 1 João 2:19. Veja como Jesus é duro com essas 
pessoas que, infelizmente, não permanecem nele. Leia: João 15:1,2,6. 
Referindo-se a essas pessoas, o escritor de Hebreus diz ser impossível que elas 
regressem, mesmo tendo sido iluminados, tendo ouvido a boa Palavra, tendo 
sido participantes das maravilhas do Espírito Santo. Elas se afastaram porque 
não eram de Deus; se fossem de Deus, certamente voltariam. Leia: Hebreus 
6:4-6. (Para saber mais sobre isso, leia as perguntas 90 a 105). 

 

22. MORTE FÍSICA 
 
Por que o ser humano morre? 

 Porque a morte é uma conseqüência do pecado. Tão logo Adão e Eva pecaram 
contra Deus, receberam o juízo do Senhor. Leia: Gênesis 3:19. A Bíblia diz que 
todos nós somos como a flor: nascemos e depois murchamos e morremos. 
Leia: Jó 14:2. 

 
A morte é também um castigo para quem é do Senhor? 

 A princípio não. Muitos têm medo de morrer e chegam a apavorar-se com 
possibilidade da morte, mas para quem é do Senhor a morte é um presente de 
Deus, pois faz terminar todo o nosso sofrimento na terra e nos coloca diante 
de Deus para gozar da vida eterna. Entretanto, ela não deixa de ser um 
castigo, pois é conseqüência do pecado da humanidade. Infelizmente nós 
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vivemos num mundo caído e essas conseqüências do pecado não foram 
eliminadas completamente. Tanto cristãos como não cristãos experimentam 
envelhecimento, doenças, dores, desastres naturais (enchentes, tempestades 
violentas e terremotos). Nesse sentido a morte é um castigo para toda a raça 
humana. 

 
O que é a morte? 

 É quando o espírito (ou alma – veja a pergunta 58) deixa o corpo e volta para 
Deus. É o momento em que uma pessoa abandona definitivamente este 
mundo e passa a viver em outra dimensão (espiritual). 

 
Qual a relação da nossa morte com a morte de Jesus? 

 Quando morremos, imitamos a Cristo no que ele fez, experimentando assim 
uma união mais íntima com ele. Leia: Romanos 8:17; 1 Pedro 4:13. 

 
Como devemos entender a nossa própria morte? 

 É natural que as pessoas tenham medo da morte, afinal, é algo ainda 
misterioso em seus detalhes. Além disso, estamos profundamente ligados às 
pessoas que nos cercam e também às atividades do nosso “dia a dia”. 
Entretanto, o Novo Testamento nos incentiva a ver nossa própria morte não 
com temor, mas com alegria na esperança de estar com Cristo. O apóstolo 
Paulo disse: “Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor”. Leia: 2 
Coríntios 5:8. Em outra ocasião ele disse: “Porquanto, para mim, o viver é 
Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto se o viver na carne traz fruto para o meu 
trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou 
constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é 
incomparavelmente melhor”. Leia: Filipenses 1:21. 

 
Como encarar a morte de familiares e amigos CRISTÃOS? 

 Não é errado expressar tristeza pela morte de parentes e amigos, ainda que 
sejam cristãos. O sentimento de perda e, às vezes, o sofrimento que a pessoa 
teve antes da morte, ou a situação em que ela morreu, podem nos trazer 
profunda tristeza. Alguns acham que lamentar a morte de alguém é sinônimo 
de incredulidade. Isto não é verdade. Veja o que alguns homens fizeram por 
ocasião da morte de Estevão. Leia: Atos 8:2. Ele tinha certeza de sua salvação. 
Leia: Atos 7:56-60. Para diminuir a dor da separação, é bom lembrar que a 
pessoa querida era do Senhor e, portanto, está com Ele.  

 
Como encarar a morte de familiares e amigos INCRÉDULOS? 

 Não há como remediar a situação: se a pessoa não era do Senhor, certamente 
não teve salvação. Isto acaba produzindo uma tremenda tristeza para os que 
ficam e conhecem a verdade bíblica sobre a salvação. Entretanto, é preciso 
lembrar que o Senhor é quem CHAMA e pode chamar alguém até no seu 
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último fôlego de vida. Quando morre um parente ou amigo incrédulo, é 
oportuno levar as pessoas a uma reflexão sobre a necessidade de comunhão 
com Deus. 

 
Na morte, a alma do cristão vai imediatamente para a presença de Deus?  

 Sim. A morte é a interrupção temporária da vida no corpo e a separação da 
alma do corpo. Quando um cristão morre, seu espírito vai imediatamente para 
a presença de Deus. Isto ficou bem claro quando Jesus disse ao ladrão que 
estava morrendo ao seu lado na cruz: “Hoje mesmo estarás comigo no 
paraíso”. Leia: Lucas 23:46. O escritor da epístola aos Hebreus diz que quando 
os cristãos se reúnem para cultuar a Deus, eles não estão apenas na presença 
de Deus no céu, mas também na presença dos “espíritos dos justos 
aperfeiçoados” (pessoas que morreram no Senhor). Leia: Hebreus 12:23. 

 
A Bíblia ensina sobre o “purgatório”? 

 O fato da alma do cristão ir imediatamente para a presença de Deus, significa 
que não existe algo como o purgatório. A Igreja Católica Romana ensina que o 
purgatório é o lugar onde a alma do cristão é purificada do pecado até que 
esteja pronta para ser aceita no céu. Seria ótimo se tivéssemos mais uma 
chance após a morte, mas infelizmente isto não tem fundamento bíblico. 

 
A Bíblia ensina sobre a “reencarnação”? 

 Não. Pelo contrário, ela ensina que “aos homens foi dado morrerem UMA SÓ 
VEZ, depois disso vem o juízo”. Leia: Hebreus 9:27. Essa doutrina da 
reencarnação é ensinada erroneamente pelo Espiritismo. Para nós o que 
importa é o que a Bíblia nos ensina. 

 
O que é a doutrina do “sono da alma”? 

 Essa doutrina ensina que quando os cristãos morrem, eles entram em um 
estado de existência inconsciente e que voltarão à consciência somente 
quando Cristo voltar e ressuscitá-los para a vida eterna (a pessoa fica 
dormindo até Jesus voltar). Esse ensinamento surgiu porque diversas vezes a 
Bíblia refere-se à morte como “dormir” ou “adormecer”. É uma doutrina 
errada, pois quando a Bíblia fala da morte como “dormir”, está fazendo uma 
metáfora para indicar que a morte é apenas temporária para os cristãos, como 
é temporário o sono. Isto fica bem claro quando Jesus fala aos seus discípulos 
sobre a morte de seu amigo Lázaro. Ele diz: “Nosso amigo Lázaro 
ADORMECEU, mas vou para despertá-lo”. Leia: João 11:11. Já vimos que 
quando uma pessoa morre, vai imediatamente para a presença de Deus (veja 
a pergunta nº 180). 

 
Os salvos do Antigo Testamento também foram diretamente para Deus? 
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 Alguns têm dito que não, mas na verdade nós temos argumentação bíblica 
para dizer que sim. Quando Jesus falou sobre o rico e o mendigo Lázaro, faz 
referência a Abraão. Leia: Lucas 16:19-25. 

 
Devemos orar pelos mortos? 

 Não. A Bíblia não nos ensina a orar pelos mortos. A morte é o momento em 
que a situação espiritual de uma pessoa se define. Na morte os salvos vão 
imediatamente para a presença de Deus e os “não salvos” vão diretamente 
para um lugar de castigo e de separação. Segundo os ensinamentos da Bíblia 
Sagrada, o destino das pessoas depois da morte NÃO PODE SER MUDADO, 
razão pela qual não adiantaria orar pelos que já morreram. Leia: 2 Coríntios 
5:10. 

 
A alma dos incrédulos vai imediatamente para o castigo eterno? 

 Certamente. A Bíblia nunca nos incentiva a pensar que haverá segunda chance 
de salvação depois da morte. A passagem em que Jesus fala do rico e de 
Lázaro não dá esperanças de que seja possível passar do inferno para o céu 
depois da morte, apesar de ter o rico clamado no inferno: “Pai Abraão, tem 
misericórdia de mim! E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e 
me refresque e língua, porque estou atormentado nesta chama”. E Abraão 
respondeu: “...está posto um grande abismo entre vós e vós, de sorte que os 
que querem passar daqui para vós outros não podem, nem OS DE LÁ PASSAR 
PARA NÓS”. Leia: Lucas 16:19-25. 

 
Quando ocorrerá a ressurreição dos mortos? 

 Depende. Aqueles que morreram “em Cristo” ressuscitarão primeiro, quando 
Jesus voltar para arrebatar a Sua Igreja. Os que morreram “sem salvação” só 
ressuscitarão no final de tudo, para serem julgados, condenados e lançados no 
lago de fogo e enxofre. Leia: João 5:28,29; Apocalipse 20:11-15. 

 
O que é “corpo glorificado”? 

 É o corpo que nós, os salvos, iremos receber no arrebatamento da Igreja. Os 
que na ocasião estiverem mortos irão ressuscitar com esse “corpo 
glorificado”, e os que estiverem vivos, num abrir e fechar de olhos, receberão 
também esse mesmo “corpo glorificado”. Leia: Romanos 8:30; 1 Coríntios 
15:51,52; 1 Tessalonicenses 4:13-18. O corpo glorificado será parecido com o 
corpo ressurreto de Jesus, um corpo adaptado para comparecer perante o 
Senhor; um corpo que traz a imagem do celestial. Leia: 1 Coríntios 15:42-
44,49. 
 

23. IGREJA 
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O que é IGREJA? 
 Igreja, ao contrário do que muitos pensam, não é o prédio onde as pessoas se 

reúnem para buscar a Deus; a isto chamamos “templo”. Igreja é o conjunto de 
TODAS as pessoas que foram chamadas por Deus para tornarem-se 
DISCÍPULAS (seguidoras) de Jesus Cristo, independente de seguimento ou 
denominação religiosa. Igreja é, na verdade, a assembléia de todos os que 
foram lavados no sangue de Jesus. 

 
Quais são os propósitos da Igreja? 

 Quanto a Deus: ADORAÇÃO. Leia: Colossenses 3:16 
 Quanto aos cristãos: EDIFICAÇÃO. Leia: Efésios 4:12,13 
 Quanto ao mundo: EVANGELIZAÇÃO. Leia: Marcos 16:15-18. 

 
Quais são os sinais da verdadeira Igreja? 

 Doutrina bíblica (de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada) 
 Entendimento da Graça de Deus 
 Obediência às Ordenanças: Batismo e Ceia do Senhor 
 Adoração genuína 
 Oração eficaz (que dá resultados) 
 Testemunho eficaz (atitude condizente das pessoas) 
 Comunhão eficaz 
 Governo eclesiástico bíblico 
 Poder espiritual no ministério 
 Santidade de vida entre os membros 
 Cuidado pelos pobres 
 Amor por Cristo 
 Amor pelas almas perdidas 

 
Em que situação um membro deve ser excluído da Igreja? 

 Um membro só deve ser excluído quando se mostrar absolutamente rebelde às 
orientações de seus líderes e insensível à correção do próprio Espírito Santo. 
Todo esforço deve ser desprendido para tentar recuperar aqueles que estão 
fracos na fé, ainda que estes cometam pecados que sejam considerados 
hediondos. Leia: João 8:1-11. Nossa função não é julgar e tampouco condenar 
aqueles que pecam; nossa meta é ajudá-los a se recuperarem e então dizermos 
como Jesus: “Vai e não peques mais”. 

 
 
 
Quais são as ORDENANÇAS da Igreja? 
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 São Batismo e Ceia do Senhor. A Ceia é chamada pelos católicos romanos de 
“eucaristia” (significa comunhão) e de “Santa Ceia” pelos evangélicos. Jesus não 
deu nome a esse sacramento, só explicou o seu significado. 

 

24. BATISMO NAS ÁGUAS 
 
O que é BATISMO? 

 Batismo é uma das Ordenanças da Igreja e deve ser observado com atenção, pois 
foi diretamente ordenado por Jesus Cristo. Fica bem claro na Bíblia que existem 
bênçãos espirituais associadas ao ato do Batismo. Leia: Atos 2:38. 

 
Qual o significado do batismo? 

 A palavra batismo significa “sepultamento”. A Bíblia ensina que no batismo a 
pessoa sepulta a sua velha natureza de pecado, passando a viver em novidade de 
vida. Esse sacramento lembra a morte e a ressurreição de Cristo e também serve 
como uma profissão pública de fé. Leia: Romanos 6:2-5; Colossenses 2:12. 

 
Como deve ser feito esse batismo? 

 A Igreja vem adotando formas diferentes de batismos através dos séculos, pois a 
Bíblia não define claramente a forma correta de ministrá-lo. Alguns batizam por 
BORRIFAMENTO (aspergir água sobre a cabeça), outros batizam por AFUSÃO 
(derramar água sobre a cabeça) e outros batizam por IMERSÃO (a pessoa é 
imersa sob as águas). A forma de batismo que mais se identifica com o seu 
significado é a IMERSÃO, pois a pessoa fica “sepultada” sob as águas (a palavra 
“baptizo”, em grego, significa mergulhar, afundar, imergir algo na água). Sem 
dúvida alguma essa era a forma de batismo utilizada no Novo Testamento, 
normalmente dentro de um rio. Leia: Marcos1:5. O próprio Jesus foi batizado por 
João Batista no Rio Jordão. Ao ler o relato do batismo de Jesus encontramos a 
seguinte frase: “...ele saiu da água”. Leia: Marcos 1:10.  

 
Quem deve ser batizado? 

 Todas as pessoas que crêem em Jesus Cristo e tornam-se discípulos (seguidores) 
do Senhor. Foi o que aconteceu com o eunuco. Leia: Atos 8:35-38. Leia também: 
Mateus 28:19; Marcos 16:16; Atos 2:41; 16:31-33. 

 
Quando uma pessoa deve ser batizada? 

 Na Igreja Primitiva as pessoas eram batizadas IMEDIATAMENTE após a sua 
conversão. Tão logo ela tomasse a decisão de seguir a Cristo, passava pelas águas 
do batismo. Não havia qualquer preparação ou curso de batismo; creu era 
imediatamente batizada. Veja o exemplo do eunuco: Filipe o batizou 
imediatamente. Leia: Atos 8:35-38. 
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Crianças devem ser batizadas? 
 Não. A Ordenança do Batismo foi visivelmente estabelecida para aqueles que 

ouviram o chamado de Deus, arrependeram-se dos seus pecados e agora querem 
“sepultar” a sua velha natureza.  Uma criança não pode compreender o 
significado do batismo, ainda não tem consciência do pecado e não sabe o que é 
arrependimento. Seria ilógico, à luz da Bíblia Sagrada, batizar crianças que ainda 
não têm compreensão das verdades espirituais. Até porque, o batismo é também 
uma “profissão de fé”, ou seja, é quando a pessoa professa publicamente ser 
discípula de Jesus Cristo.  

 
Se as crianças não devem ser batizadas, o que fazemos com elas no seu nascimento? 

 Fazemos exatamente o que Jesus Cristo fazia: as consagramos (oferecemos 
solenemente a Deus). As pessoas responsáveis pela criança, preferencialmente os 
pais, solicitam com antecedência a sua “consagração” na secretaria da Igreja. 
Então é marcado dia e horário para a realização da consagração solene. É 
importante esclarecer que jamais encontramos na Bíblia Sagrada um batizado de 
criança; Jesus apenas abençoava as criancinhas. Leia: Mateus 19:13-15. 

 
O que deve fazer a pessoa que foi batizada quando criança? 

 Às vezes é difícil abrir mão de determinados valores, principalmente quando os 
recebemos desde a nossa infância. O batismo de crianças vem sendo uma prática 
bastante comum tanto na Igreja Católica Romana, quanto em diversas igrejas 
evangélicas, mas certamente não tem qualquer fundamentação bíblica. Nós 
precisamos compreender que a Bíblia Sagrada é a nossa “regra de fé”; são as 
Sagradas Escrituras que norteiam a nossa fé. Se está na Bíblia, nós cremos; se não 
está... nada feito. Já vimos que o batismo de criança jamais ocorreu em toda a 
Bíblia e não existe uma só recomendação neste sentido. Somente os adultos, já 
conscientes, eram submetidos ao batismo para professarem publicamente a sua 
fé, arrependimento e submissão ao Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, o batismo 
feito quando criança não tem valor, porque a pessoa não tinha compreensão do 
que estava fazendo na ocasião em que foi batizada. Essa pessoa deve 
imediatamente passar pelas águas batismais, tenha a idade que tiver. O primeiro 
passo é conversar sobre o assunto com suas lideranças na Igreja. 

 
Qual o efeito do batismo? 

 A Igreja Católica Romana ensina que o batismo é necessário para a salvação e que 
o ato do batismo em si, traz regeneração; daí a importância de batizar as 
crianças. Na verdade o batismo simboliza a regeneração ou o novo nascimento; 
está claro que trata-se de um ato meramente simbólico. O ato do batismo não 
salva ninguém. Veja o exemplo do ladrão que estava sendo crucificado ao lado de 
Jesus: ele não havia sido batizado, mas certamente foi salvo. Leia: Lucas 23:43. 
Existe, entretanto, uma bênção espiritual advinda do batismo, pela submissão à 
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autoridade de Cristo. Ele próprio ordenou o batismo e aquele que o obedecer 
será abençoado. Leia: Mateus 28:19. 

 
O que é a CEIA DO SENHOR? 

 É a segunda Ordenançade Cristo. Trata-se de uma cerimônia realizada na Igreja, 
por determinação do próprio Jesus, que faz lembrar a morte sacrificial de Cristo. 
Nesta cerimônia as pessoas comem do pão, que representa o corpo de Jesus, e 
bebem o vinho, que representa o sangue que foi derramado pelos nossos 
pecados. Leia: 1 Coríntios 11:23-26. A Santa Ceia é uma cerimônia que os 
membros da Igreja procuram jamais faltar. 

 
Quais os significados da Ceia do Senhor? 

 A morte de Cristo – sempre que participamos da Santa Comunhão, lembramo-
nos da morte sacrificial de Cristo. Quando partido, o pão simboliza o partir do 
corpo de Cristo; quando derramado (bebido), o cálice simboliza o derramar do 
sangue de Cristo em nosso favor. Leia: 1 Coríntios 11:26. 
 

 Nossa participação nos benefícios da morte de Cristo – quando individualmente 
pegamos o cálice e nós mesmos o tomamos, cada um de nós está proclamando 
por meio de tal ato: “Estou tomando os benefícios da morte de Cristo para mim 
mesmo”. Leia: Mateus 26:26. 

 
 Alimento Espiritual – assim como o alimento comum nutre o nosso corpo, 

também o pão e o vinho da Santa Ceia nos alimentam espiritualmente. Leia: João 
6:53-57. 

 
 A unidade dos cristãos – a Ceia do Senhor nos une aos demais irmãos em Cristo. 

Leia: 1 Coríntios 10:17. 
 
Quem deve participar da CEIA DO SENHOR? 

 Somente as pessoas que creram em Jesus e tornaram-se seus discípulos deverão 
participar da Santa Comunhão. O apóstolo Paulo esclarece que se uma pessoa 
tomar os elementos da Santa Ceia (pão e vinho) indignamente, enfrentarão sérias 
conseqüências. Leia: 1 Coríntios 11:29,30. Muitos chegam a temer a Ceia do 
Senhor, mas ela foi ordenada não para afastar as pessoas de Deus e sim para 
aproximá-las. Entretanto, não cabe ao pastor definir quem está ou não em 
condições de participar da Ceia. O pastor orienta e cada um, após fazer um auto-
exame, decide o que fazer. A única exigência de Deus é o reconhecimento do 
pecado e o conseqüente arrependimento; pecados todos têm. Leia: João 8:1-11. 
Algumas igrejas só permitem participar da Ceia aqueles que foram batizados, mas 
a Bíblia não faz essa exigência. 

 
Como se preparar para a CEIA DO SENHOR? 
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 É necessário fazer um auto-exame antes e reconhecer que precisa-se do perdão e 
da misericórdia do Senhor. O arrependimento faz com que todos os nossos 
pecados sejam perdoados e, assim, estejamos preparados para participar da 
Santa Comunhão. Leia: 1 Coríntios 11:27-29; 1 João 1:9. 

 
Casais amancebados podem participar da Santa Comunhão? 

 Casais que vivem nessa situação estão em desobediência e certamente sofrerão 
conseqüências. Mas como já vimos, o que Deus exige é o reconhecimento do 
pecado e da necessidade de perdão. Todos somos pecadores. Se não cometemos 
um tipo de pecado, certamente cometemos inúmeros outros (Leia Tiago 2:10); 
resta-nos reconhecer essa condição de pecado e pedir misericórdia a Deus. Feito 
isso, estamos preparados para participar da Santa Ceia, sem medo. É óbvio que 
precisamos nos esforçar sempre para mudar aquilo que está errado em nossa 
vida, a fim de crescermos na fé e agradarmos a Deus. 

 
Crianças participam da CEIA? 

 Elas podem participar desde que compreendam o seu significado. Elas precisam 
saber o que é pecado; precisam se arrepender e reconhecer que necessitam da 
misericórdia e do perdão do Senhor. É erro grave permitir que as crianças 
participem da Ceia sem saber o que estão fazendo. 

 
Devemos apresentar ofertas especiais na CEIA DO SENHOR? 

 A Bíblia Sagrada não nos obriga a isso. Entretanto, a Ceia nos faz lembrar o 
SACRIFÍCIO feito por Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Ele DEU a sua vida 
pela nossa salvação. Leia: Gálatas 1:4; Efésios 5:2. Cremos ser oportuno sim, 
oferecermos nossas ofertas de gratidão a Deus no dia da Santa Ceia, pelo 
sacrifício que Jesus fez por nós. O Senhor foi capaz de “sacrificar” a sua própria 
vida por nós; é justo que ao bebermos do seu sangue, estejamos dispostos a 
“sacrificar” as nossas ofertas de gratidão. 

 

25. ADORAÇÃO 
 
O que é ADORAÇÃO? 

 Adoração é o ato de glorificar a Deus com nossa voz e com nosso coração. Poucas 
pessoas compreendem a enorme importância da adoração. A Bíblia ensina que 
nós, seres humanos, fomos criados PARA ADORAR a Deus; ela também diz que 
futuramente, no céu, nós estaremos “adorando” a Deus eternamente. 

 
 
 
 
A Bíblia nos manda ADORAR a Deus? 
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 Inúmeras vezes. Leia: Colossenses 3:16. O próprio Deus não abre mão de ser 
glorificado. Leia: Isaias 48:11. A Bíblia chega a dizer que Deus PROCURA aqueles 
que o adorarão em espírito e em verdade. Leia: João 4:23. 

 
O que acontece quando adoramos? 

 Nosso espírito se alegra em Deus – Davi disse que na presença de Deus há 
abundância de alegria. Leia: Salmo 16:11; 84:1,2,4,10. 
 

 Deus se alegra em nós – A nossa adoração é o reconhecimento da grandeza de 
Deus e a demonstração pública de nossa absoluta submissão a Ele. Isto alegra o 
coração do Senhor porque é parte da restauração que Ele cumpre em nossa vida: 
nós fomos criados para ADORAR a Deus, nos afastamos por causa do pecado, e a 
agora retomamos nossa função de ADORADORES. 

 
 Nos aproximamos muito mais de Deus – No Antigo Testamento a comunhão com 

Deus era bastante limitada. No Templo, por exemplo, o povo só podia chegar até 
o pátio; alguns conseguiam chegar ao primeiro compartimento interno chamado 
“Lugar Santo”, mas somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava na 
parte mais interna do templo, chamada “Santo dos Santos” (ou Lugar 
Santíssimo). Leia: Hebreus 9:1-7. Agora nós temos o privilégio de ter acesso livre 
à presença de Deus quando ADORAMOS. Leia: Hebreus 10:19,22. 

 
 Deus se aproxima muito mais de nós – Leia: Tiago 4:8. A Bíblia conta que o povo 

de Israel entrou no Templo louvando a Deus com instrumentos e glória de Deus 
encheu profundamente aquele lugar. Leia: 2 Crônicas 5:13,14. 

 
 Recebemos bênçãos de Deus – No ato da adoração a nossa comunhão com Deus 

torna-se profunda e ultrapassa os limites da nossa compreensão. Muitas pessoas 
são curadas quando adoram; muitos recebem expressivos milagres quando estão 
adorando ao Senhor. É comum as pessoas receberem na “adoração” aquilo que 
não receberam durante anos de busca e oração. Leia: Hebreus 4:16. Veja 
também a importância da “adoração” na batalha de Israel contra os seus 
inimigos. Leia: 2 Crônicas 20:21,22. 

 
Como podemos adorar a Deus? 

 A Bíblia ensina que os “verdadeiros adoradores” adoram ao Pai “em espírito e em 
verdade”. Isto significa adorar a Deus no reino espiritual. É uma adoração feita 
com profundidade, com o espírito. Leia: João 4:23,24. Parece que Maria havia 
aprendido a adorar a Deus “em espírito e em verdade”. Leia: Lucas 1:46,47. 

 
 
O que fazer no instante da ADORAÇÃO? 
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 Não existe uma forma preconizada de adoração. O importante é a pessoa se 
desligar de tudo e centralizar todas as suas atenções na adoração. Alguns 
levantam as mãos, outros dançam, pulam, sorriem; às vezes o adorador, no auge 
da sua comunhão com Deus, tem sensações tão profundas com o Espírito Santo 
que chega a chorar, rir, além de outras reações. É algo sobrenatural que não 
pode ser compreendido por quem jamais teve essa experiência. 

 
O que dizer no momento da ADORAÇÃO? 

 Qualquer coisa que exprima o amor que sentimos por Deus, por Jesus e pelo 
Espírito Santo. Pode-se também enaltecer a grandeza e o poder de Deus, além de 
reconhecer as maravilhosas obras do Senhor no sentido geral ou pessoal. Essa 
adoração pode ser falada, cantada e muitas vezes repetida. 

 

25. O FIM DO MUNDO 
 
Qual a parte da Teologia que estuda o fim do mundo? 

 Escatologia; vem da palavra grega “eschatos”, que significa “último”. Escatologia 
significa “estudo das últimas coisas”. 

 
Como chamamos os acontecimentos do fim do mundo? 

 “Dia do Senhor”; a Bíblia diz que será o Grande e Terrível DIA DO SENHOR. Leia: 
Joel 2:1,11. 

 
Quais os principais eventos que marcarão o Dia do Senhor? 

 A volta de Jesus e o ARREBATAMENTO da Igreja; 
 A Grande Tribulação; 
 A vinda de Jesus para julgar as nações e o início do Milênio; 
 O Grande Trono Branco; 
 Novos Céus e nova Terra. 

 
Quando acontecerá a volta de Jesus e o arrebatamento da Igreja? 

 Somente o Pai sabe o dia e a hora; ninguém mais. Leia: Marcos 13:32,33. Por este 
motivo a Bíblia nos adverte a estar sempre preparados para a vinda de Jesus. 
Leia: Mateus 24:42-44,50; Mateus 25:13. Jesus disse que em sua vinda os fatos 
acontecerão repentinamente como no dilúvio. Leia: Mateus 24:36-44. 

 
A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar? 

 Inúmeras vezes a Bíblia afirma que ele vai voltar. Leia: João 14:3; Atos 1:11; 1 
Tessalonicenses 4:16; Hebreus 9:28; Tiago 5:8; 2 Pedro 3:10; 1 João 3:2; 
Apocalipse 22:20. A primeira volta será até as nuvens para arrebatar a Igreja. 
Depois ele volta montado em seu cavalo branco para inaugurar o Milênio e reinar 
aqui na terra por um período de 1000 anos. Leia: Apocalipse 19:11-16. A Bíblia 
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também fala claramente que Jesus vai arrebatar a sua Igreja. Leia: 1 
Tessalonicenses 4:16,17. 

 
Quais os principais sinais da vinda de Jesus? 

 Existem diversos, mas os principais são: inquietação mundial (Leia: Marcos 
13:7,8), falsos profetas realizando sinais e maravilhas (Leia: Marcos 13:22), 
esfriamento do amor (Leia: Mateus 24:12), pregação do evangelho a todas as 
nações (Leia: Mateus 24:14). Com o enorme avanço da tecnologia de 
comunicação (TV, rádio, transmissões via satélite, INTERNET, telefonia celular, 
etc) o evangelho vem sendo anunciado com mais eficácia e rapidez. 

 
Quando ocorrerá a Grande Tribulação? 

 Assim que Jesus vier até as nuvens e arrebatar a Igreja, o Espírito Santo também 
será retirado da Terra, pois ele está aqui exclusivamente por causa da Igreja de 
Jesus. Então, enquanto os salvos e arrebatados estarão com Jesus para saber que 
galardão receberão no céu, aqui na Terra terá início a Grande Tribulação. Sem a 
presença da Igreja e sem o Espírito Santo, as pessoas enfrentarão um período de 
intensa perturbação. Leia: Apocalipse 24:17-21. Os salvos não participarão da 
Grande Tribulação. 

 
O que será o Milênio? 

 A palavra “milênio” significa “1000 anos”. Esse é um período de tempo em que 
Jesus vai reinar pessoalmente aqui na Terra e vai julgar todas as nações. O 
Milênio terá inicio após a Grande Tribulação, quando finalmente Jesus vai voltar 
montado em seu cavalo branco, trazendo consigo todos os salvos. Leia: 
Apocalipse 19:11-16. 

 
O que será o grande Trono Branco? 

 Será o fim de tudo, quando finalmente Deus se assentará no Trono Branco para 
definir o destino de todos os seres humanos, de todas as épocas. Todos os que 
morreram SEM SALVAÇÃO, serão definitivamente julgados por suas obras e 
lançados no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados por toda a 
eternidade. A Bíblia ensina que todas as pessoas cujos nomes não constarem no 
“Livro da Vida” serão condenadas. Os salvos, porém, SEM QUE SEJAM JULGADOS, 
serão convidados a entrar definitivamente no gozo do céu. Leia: João 5:24; 
Apocalipse 20:11-15. 

 
Nós, os salvos, vamos ajudar nesse julgamento? 

 O apóstolo Paulo nos dá indícios de que até os anjos serão julgados no Trono 
Branco, e nós daremos nossa parcela de contribuição nesse grande julgamento. 
Leia: 1 Coríntios 6:2,3. A Bíblia não é clara sobre como isso vai acontecer. 

 
Quem é salvo passará por algum tipo de julgamento? 
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 Sim, mas não para saber se serão salvos ou não. A salvação é um presente de 
Deus para aqueles que foram chamados segundo a vontade do Senhor e creram 
no evangelho de Cristo. Leia: Efésios 2:8,9. Esse julgamento é para definir quais 
serão as recompensas de cada um lá no céu (galardão). Leia: 2 Coríntios 5:10. 
Este julgamento é chamado de “Tribunal de Cristo”. 

 
O céu será aqui mesmo, nesta terra? 

 Não. Haverá um “novo céu” e uma “nova terra”, onde estaremos para sempre 
com o Senhor. Leia: Apocalipse 21:1-7. 

 

26. DÍZIMO DO SENHOR 
 
O que é DÍZIMO? 

 É a décima parte de todo o dinheiro que passa por nossas mãos, quer seja salário, 
comissões, aposentadoria, pensão, presentes, venda de algo, etc. 

 
Por que devemos ser DIZIMISTAS? 

 Primeiro porque é uma determinação do próprio Deus. Leia: Levítico 27:30; 2 
Crônicas 31:5; Malaquias 3:10. A prática do DÍZIMO é bastante antiga; a Bíblia diz 
que Abraão era dizimista. Leia: Gênesis 14:20. Outra razão para sermos fiéis 
dizimistas são as promessas de vitória feitas pelo próprio Deus. Ele prometeu 
abençoar nossos celeiros com muita prosperidade. Leia: Malaquias 3:10,11. 

 
Dízimo tem a ver com obediência? 

 Certamente. Quando Deus criou Adão e Eva, ordenou-lhes que comessem de 
todas as árvores do Jardim do Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e 
do mal. A árvore proibida estava no meio do Jardim com o objetivo de testar a 
obediência do casal, mas eles desobedeceram e comeram daquela árvore. Por 
isso eles foram punidos e lançados fora do Jardim. O dízimo é como essa tal 
árvore proibida. Deus determinou que comamos 90% de tudo o que produzimos, 
mas 10% pertencem a Ele. Além do dízimo ser uma forma de honrarmos a Deus, 
é também uma forma de demonstrarmos a nossa absoluta obediência às Suas 
determinações. E não poderia existir uma maneira melhor para testar a nossa 
obediência do que exigir a décima parte de todo o nosso dinheiro, pois para a 
grande maioria das pessoas o dinheiro é sinônimo de poder. Somente aqueles 
que de fato tornaram-se obedientes são capazes de honrar a Deus sendo fiéis 
com o dízimo. 

 
O que Deus diz acerca dos que se negam a dar o DÍZIMO? 

 A Bíblia ensina que o dízimo é DO SENHOR. Quando entregamos o dízimo de tudo 
o que recebemos, não estamos dando nada nosso e sim entregando aquilo que 
Deus disse que já pertence a Ele. É uma questão de obediência e fé. Aquele que 
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se nega a entregar o DÍZIMO DO SENHOR, está roubando a Deus. Parece duro 
demais, porém, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Leia: Malaquias 3:8. 

 
O que acontece com essas pessoas que não dão o DÍZIMO? 

 Infelizmente a Bíblia diz que elas ficam debaixo de MALDIÇÃO. Ou seja, 
desagradam a Deus e atraem para si todo tipo de maldição. Leia: Malaquias 3:9. 

 
O que Deus prometeu fazer na vida dos DIZIMISTAS? 

 Prometeu repreender os espíritos DEVORADORES, que inúmeras vezes devoram 
tudo o que possuímos. São espíritos maus que consomem todo o fruto do nosso 
trabalho. Leia: Malaquias 3:11. 

 
Quando o DÍZIMO DO SENHOR deve ser entregue na Igreja? 

 A Bíblia não diz exatamente quando, mas compreendemos que se o dízimo é de 
Deus, deve ser imediatamente entregue na Casa do Senhor. Normalmente as 
pessoas já separam o Dízimo do Senhor tão logo recebam qualquer dinheiro, 
evitando que seja utilizado para outros fins. Alguns chegam a depositar ou 
transferir o valor do dízimo diretamente para a conta bancária da Igreja a fim de 
cumprir logo o seu compromisso com Deus. 

 
O que Jesus ensinou a respeito do nosso dinheiro? 

 Ele disse: “Dai a César o que é de César; dai a Deus O QUE É DE DEUS”. Leia: 
Marcos 12:17. 

 
Qual a diferença entre DÍZIMO e OFERTA? 

 O dízimo já pertence a Deus, são os 10% de tudo o que produzimos. Isto significa 
que tem um valor definido, pois é a décima parte de tudo o que recebemos. Isto 
é DÍZIMO. Quanto às ofertas, não existe um valor definido; oferecemos algo que 
é nosso, de acordo com as nossas possibilidades. Pode ser uma moedinha ou uma 
expressiva quantia; depende unicamente da nossa vontade, da nossa fé e das 
nossas possibilidades. Podemos também oferecer como “oferta” a Deus qualquer 
coisa de valor que possa ser transformada em recursos para a manutenção e 
expansão da Obra Missionária do Senhor: imóveis, carros, jóias, etc. Esse tipo de 
oferta tem fundamentação bíblica e também é permitido pela legislação vigente 
em nosso país. 

 
Quanto maior a nossa oferta, mais somos abençoados? 

 A Bíblia diz que sim. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito. Leia: 2 
Coríntios 9:6. Entretanto, não é puramente o valor da oferta que importa para 
Deus, e sim o PRINCÍPIO DA HONRA. Deus disse: “...aos que me honram eu 
honrarei; porém, os que me desprezam serão desmerecidos”. Leia: 2 Samuel 2:30. 
O que Deus quer é SER HONRADO. No episódio da viúva pobre, por exemplo, 
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Jesus sentiu-se honrado com a pequenina oferta da viúva, pois ela havia dado 
TUDO O QUE TINHA. Leia: Lucas 21:1-4. Sempre que oferecemos nossa MELHOR 
oferta para Deus, estamos HONRANDO a Deus, pois demonstramos nossa total 
confiança nele e nos seus ensinamentos. Deus prometeu: “...aos que me honram, 
EU HONRAREI”. 

 

27. CASAMENTO 
 
O casamento é uma instituição divina? 

 Sim. Deus instituiu o casamento desde Adão e Eva. A mulher foi criada para que o 
homem não estivesse sozinho. Leia: Gênesis 2:18. 

 
A Bíblia proíbe o casamento com incrédulos? 

 Os cristãos, a princípio, não devem se casar com incrédulos. A Bíblia diz que casar 
com um incrédulo é um “jugo desigual”. 

 
Deus permite o divórcio? 

 Somente em duas situações o divórcio é autorizado na Bíblia: quando a pessoa é 
traída ou abandonada. Leia: 1 Coríntios 7:15; Mateus 5:32. Como acontece com 
todo o pecado que praticamos, o Senhor também perdoa aqueles que já 
incorreram neste erro; ninguém perderá a salvação por ter-se divorciado sem 
fundamentação bíblica. Mas é claro que algumas conseqüências são inevitáveis. 
(Veja as perguntas 067 e 068). 

 
Existe casamento religioso sem o casamento civil? 

 Não. A Bíblia ensina que a Igreja precisa obedecer as leis do país. Só pode-se 
realizar cerimônia de casamento religioso se o casal apresentar “Certidão de 
Casamento” ou “Habilitação para Casamento Religioso com Efeitos Civis”, ambos 
expedidos pelo cartório. A Igreja não pode fazer casamentos de pessoas 
“separadas” ou “desquitadas”. 

 
É correto casar só no Civil? 

 Casamento civil é uma coisa; casamento religioso é outra. Embora alguns 
cartórios até incluam alguma atividade religiosa no instante da cerimônia civil, 
não podemos considerar que essa cerimônia seja religiosa, pois ela precisaria ser 
celebrada por um oficial da Igreja. O casamento civil é para cumprir as leis 
vigentes no país, estabelecendo direitos e obrigações. Já o casamento religioso é 
quando a bênção do Senhor é ministrada sobre o casal. Na cerimônia religiosa, 
ambos se tornam um só. Leia: Gênesis 2:24. 

 
 
Quem pode casar-se na Igreja da Conquista? 
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 A princípio, a IGREJA DA CONQUISTA realiza casamentos entre pessoas que 
pertençam à Igreja – membros ou freqüentadores assíduos. Dependendo da 
situação, porém, pode realizar também casamentos de familiares dos membros 
da Igreja. O primeiro passo é procurar o pastor responsável pela igreja local. É 
também imprescindível que o casal apresente “Certidão de Casamento” ou 
“Habilitação para Casamento Religioso com Efeitos Civis”, ambos liberados pelo 
cartório. A Igreja aceita casamento de divorciados e viúvos. 

 
Quais as providências a serem tomadas por quem deseja casar-se? 

 Existem dois tipos de casamento: (1) aquele em que o casamento civil é realizado 
no cartório e a cerimônia religiosa é feita na igreja; (2) aquele que é totalmente 
feito na igreja – civil e religioso. Em ambas as formas de casamento, o casal deve 
inicialmente procurar a orientação dos pastores da Igreja. De qualquer maneira 
deve-se requerer previamente o registro do casamento civil, no cartório 
competente.  

 
É pecado uma pessoa permanecer solteira? 

 Claro que não. O apóstolo Paulo chega a dizer que seria muito melhor se as 
pessoas cristãs permanecessem solteiras, como ele próprio permaneceu solteiro, 
mas é uma questão de opção. Leia: 1 Coríntios 7:1,7-9. 

 
Quem está casado com um incrédulo, deve abandoná-lo? 

 Não. A Bíblia ensina que se essa pessoa incrédula consente que você fique ao 
lado dela, você não deve abandoná-la. O seu cônjuge incrédulo é abençoado 
através de você. 1 Coríntios 7:12-14. 

 
É correto o casal morar junto, sem casar-se, por alguma razão? 

 A Bíblia é clara com relação às leis do casamento e ela diz que ninguém deve 
viver “amancebado”. Morar junto sem casar-se é uma forma de burlar as leis do 
nosso país e certamente uma desobediência contra as leis de Deus. Segundo a 
Bíblia o casal estará vivendo em adultério. Entretanto, uma pessoa salva não 
perderá sua salvação por cometer esse erro, mas sofrerá conseqüências por 
causa dele. Ninguém vive sem cometer pecado, mas sempre que pecamos somos 
punidos de alguma forma.  

 
Se o casal vive junto há anos, o que fazer quando conhecem a Palavra? 

 Devem imediatamente tomar providências para realizar o casamento, conforme 
determinam as leis do país e conforme determina a lei de Deus. Se existe um 
impedimento qualquer, basta para Deus saber que as pessoas estão tomando 
providências para consertar o que está errado (às vezes o casal depende de um 
processo, aguarda um divórcio, o cônjuge não quer casar-se, etc). O simples 



 

 

52 

52 Treinamento MDG – Nível 04 (Doutrinas) – Baixado do Site: www.somosconquista.com 
 

reconhecimento do erro e o interesse de mudar o que está errado já alegra o 
coração de Deus. 

 

28. NAMORO 
 
Qual a finalidade do namoro? 

 O namoro serve para que o casal se conheça e se prepare para o casamento.  
 
Como deve ser o namoro cristão? 

 Normalmente os casais valorizam extremamente o contato físico. O casal cristão, 
entretanto, deve enfatizar outros valores como o diálogo, companheirismo, 
respeito, etc. O contato físico no namoro cristão deve ser limitado para evitar a 
prevaricação (sexo antes do casamento). 

 
É certo praticar sexo antes do casamento? 

 Não. Sexo é para ser praticado APÓS O CASAMENTO e, obviamente, cada um com 
o seu cônjuge. Além de servir para a procriação, o sexo é uma espécie de 
comunicação entre o casal; aproxima o marido da mulher e vice-versa. O sexo 
antes do casamento desagrada a Deus e é chamado de prevaricação. 

 
É correto “ficar”? 

 Não. Namoro é coisa séria e tem como finalidade o conhecimento mútuo e a 
adaptação para o casamento. Embora esta seja uma prática comum nos dias 
atuais (principalmente entre os adolescentes), não é correto namorar só por 
namorar. 

 
Pode-se namorar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? 

 Não. Isto seria desonesto e imoral. 
 
Seria correto ter relações com uma garota de programa? 

 É claro que não. A Bíblia condena radicalmente a prostituição. Leia: 1 Coríntios 
6:15-20; Provérbios 6:25,26. 

 
Seria correto ter um “caso” com uma mulher casada? 

 Não. Isto seria pecar contra as leis de Deus. Leia: Provérbios 7:1-27. 
 
O que a Bíblia fala do “adultério”? 

 A Bíblia condena o adultério e diz que somente os que desejam arruinar-se 
praticam tal coisa. Leia: Provérbios 6:32. 

 
Que orientação a Bíblia dá aos homens casados? 
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 Que bebam da água de sua própria cisterna; que curtam suas esposas. Leia: 
Provérbios 5:15-21. 

 

29. HOMOSSEXUALISMO 
 
A Bíblia condena o homossexualismo? 

 Sim. A Bíblia condena claramente a prática homossexual. Deus criou homem e 
mulher para a procriação e determinou que a mulher fosse a auxiliadora do 
homem. Leia: 1 Coríntios 6:10; Romanos 1:27. A Bíblia fala também que nós não 
devemos apresentar o nosso corpo ao pecado. Leia: Levítico 20:13; Romanos 
6:11-14. 

 
Como devemos lidar com os homossexuais? 

 Nenhuma Igreja que tem como base a Bíblia Sagrada pode aceitar o 
homossexualismo; seria uma afronta ao próprio Deus. Nós devemos, entretanto, 
respeitar os homossexuais e os receber normalmente como freqüentadores da 
Igreja, sem qualquer tipo de discriminação, a fim de que conheçam o Evangelho e 
tenham experiências com Deus. A posição da Igreja é a seguinte: amamos os 
homossexuais e, em obediência à Bíblia Sagrada, reprovamos o 
homossexualismo.  

 

30. ASSUNTOS DIVERSOS 
 
É errado consumir bebidas alcoólicas? 

 A verdade é que a Bíblia Sagrada não condena diretamente o uso de bebidas 
alcoólicas, e sim as “bebedeiras” e os “vícios”. Leia: Isaías 5:11; Romanos 13:13. 
Se alguém perguntar: É pecado beber uma taça de vinho? Biblicamente nós não 
poderíamos dizer que sim; só se forçássemos muito a barra.Mas é aconselhável, 
no entanto, que a Igreja rejeite o uso de bebidas alcoólicas por compreender que 
esse tipo de bebida tem sido a causa da desgraça de milhões de pessoas. Muitas 
famílias vêm sendo destruídas por causa da bebida, muitos casamentos acabaram 
por causa desse vício.Além disso, é importante lembrar também que inúmeros 
trabalhos de bruxaria são feitos com bebidas alcoólicas. Pelo efeito que a bebida 
normalmente traz, é prudente que o cristão não tome bebidas alcoólicas. 

 
É errado fumar? 

 Fumar é um vício e a Bíblia condena qualquer tipo de vício. Além do mais, está 
cientificamente comprovado que o fumo destrói a saúde e provoca 
enfermidades. 
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É errado ir para baladas, participar de pagodes, escolas de samba, etc? 
 Como cristãos, devemos evitar lugares onde as pessoas cultuam a sensualidade, 

os vícios, as bebedeiras, as farras, etc. Essas coisas tiram nosso foco, nos 
enfraquecem espiritualmente e nos afastam de Deus. Além disso, como cristãos, 
precisamos cuidar do testemunho que damos para aqueles que nos cercam. 

 
É errado ouvir músicas populares? 

 A música tem o poder de influenciar nossas emoções, nossos sentimentos, etc. 
Quando ouvimos uma música triste, a tendência é que o nosso espírito se 
entristeça; se ouvimos uma canção que seja sexualmente provocante, podemos 
despertar desejos carnais em nosso coração, e daí por diante. Por esta razão, 
devemos escolher o tipo de canção que vamos ouvir. Não é pecado ouvir músicas 
populares, do contrário seria também pecado ler um livro não evangélico, assistir 
a um filme secular ou ir ao teatro assistir uma peça não evangélica. Cada um deve 
saber identificar o que desonra a Deus e atrapalha a sua fé. 

 
Como o cristão deve se vestir? 

 De acordo com a sua cultura. Um índio, por exemplo, pode estar convertido e 
continuar andando pelado. Homens usam saias em alguns lugares, como na 
Escócia, por exemplo. O importante é que o cristão se vista de acordo com a 
ocasião e com decência. Tanto homens como mulheres devem vestir-se com 
moderação, sem usar roupas que sejam consideradas sensuais. Numa praia, por 
exemplo, seria bom que as mulheres não usassem o chamado “fio dental”, mas 
podem usar biquínis, maiôs, etc. Uma jovem cristã pode usar “short” sem 
qualquer problema, desde que saiba como e quando usar. Para entrar na Igreja, 
que é a Casa de Deus, todos devem procurar vestir-se mais adequadamente. Leia: 
1 Samuel 16:7. 

 
Mulher pode usar calça comprida? 

 Mulher pode vestir-se do jeito que quiser, desde que não procure chamar a 
atenção dos homens, despertando a sensualidade. Leia: 1 Timóteo 2:9. 

 
É correto usar brincos, colares, piercing, etc? 

 Não cremos que Deus esteja preocupado com isso. O Senhor não vê o exterior, 
mas o coração. O que realmente importa é o coração, que precisa estar no temor 
do Senhor. Nós, da IGREJA DA CONQUISTA, preferimos ver nossos jovens dentro 
da Igreja usando piercing do que no mundo, afastados de Jesus e freqüentando 
inferninhos. 
 

O que a Bíblia ensina sobre o suicídio? 
 Deus é que dá a vida e só Deus pode tirá-la. Leia: Atos 17:24,25; 1 Samuel 2:6. A 

maioria dos teólogos afirma que o suicida não tem salvação, pois encerra a sua 
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vida cometendo um grave pecado. Dependendo da forma usada para o suicídio, 
essa pessoa não teria sequer tempo para arrepender-se. 

 
 
Como a Igreja encara a eutanásia? 

 A Bíblia ensina que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do 
céu, e obviamente é Deus quem determina esse tempo. Há um tempo 
determinado para cada pessoa nascer e também há um tempo determinado para 
cada pessoa morrer. Cabe a Deus cumprir tempos determinados por Ele. Leia: 
Eclesiastes 3:1,2. 

 
A IGREJA DA CONQUISTA é a favor da pena de morte? 

 Esta é uma questão bastante polêmica, pois no Antigo Testamento o próprio 
Deus instituiu a pena capital: Por homicídio e fratricídio (Gn.9:5,6; Lv.24:17); por 
homicídio culposo (Ex.21:12,29); por homicídio doloso (Ex.21:14); por patrocídio - 
assassinato dos pais (Ex.21;15); por seqüestro ou rapto (Ex.21:16); por amaldiçoar 
os pais (Ex.20:9; Lv.20:9); por crime hediondo (Ex.21:23); por prática de feitiçaria 
(Ex.22:18; Lv.20:6); por sacrificar aos deuses pagãos (Ex.22:20; Lv.20:2); por 
praticar adultério (Lv.20:10-12,20,21; Dt.22:22); por homossexualismo (Lv.20:13); 
por incesto (Lv.20:14,17,19); por bestialidade; sexo com animais (Lv.20:15,16); 
por prostituição (Lv.25:1,9); por blasfêmia (Lv.24:14); por falsidade profética 
(Dt.13:1-10); por fornicação e adultério feminino (Dt.22:13-21); por estupro 
(Dt.22:23-27); por furto (Dt.24:7). A pena de morte só deveria ser aplicada após 
ser comprovado o cometimento da infração (Ex.23:7; Dt.35:30). Não havia pena 
de morte para quem cometesse assassinato por acidente (Dt.19:2-6; 35:15,22-
25). No Novo Testamento também a Bíblia fala sobre a pena capital. Leia: 
Apocalipse 13:10. A IGREJA DA CONQUISTA, entretanto, prefere manter-se 
contraria à pena de morte por acreditar que enquanto há vida, há chance de 
arrependimento e salvação. 

Um cristão pode jogar na Loteria? Pode comprar Raspadinha? 
 A maioria das igrejas evangélicas proíbe qualquer tipo de jogo; algumas chegam a 

proibir até esportes, como o futebol. De fato, um filho de Deus não deve viver 
sonhando com os milhões da mega-sena e também não deve praticar jogos de 
azar. Mas, em contrapartida, nós não devemos radicalizar.Hoje os sorteios são 
feitos em supermercados, shoppings, bancos (títulos de capitalização, consórcios, 
etc) e até nas igrejas. Se alguém, por falta de troco lhe der uma “raspadinha”, 
você vai jogar fora? É óbvio que não. 

 
 
Como devemos encarar o aborto? 
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 O primeiro órgão a ser criado em um feto é o coração, e com 21 dias apenas ele 
já está batendo. Não importa o motivo, o aborto deve ser evitado, a menos que o 
feto esteja morto ou que a mãe esteja correndo risco. O Senhor é quem dá a vida 
e só Ele pode tirá-la. Mesmo em caso de estupro o aborto deve ser evitado, pois 
o feto nada tem a ver com isso. Leia: 1 Samuel 2:6. 

 
Como a Bíblia vê a doação de órgãos e sangue? 

 Não há qualquer problema na doação de órgãos ou sangue, tanto para quem doa, 
como para quem recebe a doação. A doação de órgãos pode ser feita em vida 
(doação de um rim, por exemplo), ou após a morte. Não existe qualquer 
problema quanto à futura ressurreição do corpo, pois receberemos um corpo 
diferente, que a Bíblia chama de “corpo glorificado”. Ao sermos sepultados, todos 
os nossos órgãos serão decompostos e comidos por bichos. 

 
Por que não devemos pertencer à “maçonaria”? 

 Apesar de ser uma instituição moralmente respeitada, não está dentro dos 
padrões bíblicos porque fere alguns preceitos estabelecidos por Deus. Trata-se de 
uma sociedade secreta, cheia de mistérios e simbologias. Eles seguem muitos 
rituais do paganismo egípcio, como por exemplo o culto ao SOL.  Outro erro que 
eles cometem é colocar o venerável mestre (grau 33) como um símbolo da 
primeira pessoa da Trindade: o Pai. Na maçonaria a Bíblia Sagrada é apenas mais 
um livro entre outros livros. Em seu livro “A VIDA OCULTA DA MAÇONARIA”, o 
venerável mestre C. W. Leadbeater afirma: “Por decreto da Grande Loja, não é 
absolutamente necessário ter-se a Bíblia na Loja... Portanto, pode ser o ALCORÃO, 
o ZENDA VESTA, os SASTRAS, o RIG-VEDA, como qualquer outro livro sagrado” 
(pág. 79). Além disso, os maçons invocam espíritos extra-terrenos, o que 
contraria veementemente os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Veja o que disse o 
tal Leadbeater: “Passaremos agora a movimentar o admiravelmente disposto 
maquinismo maçônico, por cujo meio poderemos invocar o auxílio de entidades 
extra-humanas em nossos trabalhos altruístas” (Pág. 112 e 126). Os maçons 
vivem sob poderosa influência da trindade induísta: BRAHMA, VISHNU e SHIVA, 
além de outros deuses pagãos como SARASWATI, SAKSHMI, GIRIJA ou PARVATI. 
Definitivamente um cristão verdadeiro não pode participar da maçonaria. 

 
O que sabemos sobre as Igrejas Evangélicas? 

 Antigamente eram chamadas de igrejas protestantes, porque protestavam contra 
os ensinamentos da Igreja Católica Romana. Hoje elas estão espalhadas por todo 
o mundo e no Brasil já existem cerca de 30 milhões de evangélicos. Elas se 
dividem em igrejas evangélicas tradicionais, sendo as mais conhecidas: Batista, 
Metodista e Presbiteriana; pentecostais: Assembléia de Deus (maior igreja 
evangélica do Brasil) Igreja do Evangelho Quadrangular e outras; e 
neopentecostais: Universal, Graça, Deus é Amor, Renascer, Nova Vida e inúmeras 
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outras. As Igrejas Evangélicas estão divididas e algumas vezes se opõem entre si. 
De uns tempos para cá elas passaram a disputar seus próprios membros. 

 
O budismo é uma religião bíblica? 

 Não. O budismo é uma religião oriental bastante antiga, criada entre os anos 563 
e 483 a.C. por um homem chamado GAUTAMA. Eles acreditam em reencarnação 
– uma pessoa morre e nasce novamente até que esteja pronta para a salvação. 
Eles não crêem que Deus seja uma “pessoa” e sim um processo de 
transformação. O homem é que deve salvar-se a si mesmo, cumprindo as leis e 
obedecendo ao que eles chamam de “OITO NOBRES CAMINHOS”, então ele se 
livra do processo de reencarnação e está salvo. Uma das maiores celebridades do 
Budismo contemporâneo chama-se DALAI LAMA, nascido no Tibete. Seus 
seguidores crêem que ele seja uma encarnação do próprio Deus. Um verdadeiro 
cristão jamais será budista e jamais terá em casa uma estátua de Buda. Isto 
certamente desagradaria a Deus. 

 
Por que não podemos ser Testemunhas de Jeová? 

 É uma seita introduzida no Rio de Janeiro em 1923 por um grupo de marinheiros 
norte-americanos. Eles divulgam sua fé de porta em porta, vendendo revistas, 
catequizando pessoas e oferecendo-se para ministrar estudos bíblicos na casa das 
pessoas. Os Testemunhas de Jeová adulteraram completamente os ensinos da 
Bíblia Sagrada e, para eles, mais importante do que a Bíblia são as publicações da 
Sociedade TORRE DE VIGIA.  Ensinam uma mensagem confusa, já erraram 
diversas previsões do fim do mundo; não acreditam na Trindade (Pai, Filho e 
Espírito Santo); não acreditam na divindade de Jesus Cristo e, na única Bíblia que 
eles aceitam como verdadeira (a Tradução Novo Mundo), o “Filho de Deus” é 
escrito com letra minúscula. O curioso é que diabo é escrito com letra maiúscula. 
Eles não acreditam que haverá inferno, não acreditam em condenação eterna. 
Para eles o ser humano é “corpo” e “fôlego” e a alma (fôlego) não é eterna. Os 
Testemunhas de Jeová são perigosos porque afirmam ensinar a Bíblia Sagrada, 
mas definitivamente não estão com a verdade. O verdadeiro cristão deve fugir 
dos Testemunhas de Jeová, nem mesmo deve recebê-los em casa. Não se deve 
comprar suas revistas (Sentinela) e não se deve ler qualquer publicação da 
Sociedade TORRE DE VIGIA. 

 
O que sabemos sobre o Catolicismo Romano? 

 O Cristianismo nasceu do judaísmo; os primeiros seguidores de Jesus eram seus 
compatriotas. Pedro foi o primeiro líder da Igreja Primitiva, fundada por Jesus 
Cristo. A Igreja do primeiro século foi governada pelos apóstolos e discípulos de 
Jesus. Depois veio a Era PATRÍSTICA (100 – 170 d.C.), quando se destacaram 
outros grandes líderes: Policarpo, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, 
Orígenes e outros. Mais tarde veio a Era ANTENICENA, quando a Igreja sofreu 
muitas perseguições por parte do Império Romano, mas cresceu 
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expressivamente. No ano de 312 d.C. o Imperador Romano Constantino derrotou 
seu inimigo Maxêncio, na Ponte Mulviana, fora dos limites de Roma. Ele afirma 
que viu o sinal da cruz no céu, acompanhado das palavras de exortação: 
“Entoutonika” (com este vencerás). Ele entendeu, então, que sua vitória seria em 
nome de Cristo. No ano seguinte, 313, o Imperador Constantino assinou o Édito 
de Milão a fim de conceder liberdade e tolerância aos cristãos e a todas as 
religiões no Império. A partir daí o Cristianismo tornou-se a religião oficial do 
Império Romano e a Igreja passou a relacionar-se diretamente com o Estado. As 
perseguições cessaram, todos achavam que finalmente teriam liberdade para 
anunciar o Evangelho sem qualquer tipo de perseguição, mas o que parecia 
maravilhoso tornou-se altamente prejudicial à Igreja de Cristo. O Cristianismo 
entrou num período em que as influências da cultura, das religiões e filosofias do 
paganismo começaram a pressionar a Igreja. Diversos ensinamentos anti-bíblicos 
passaram a ser ensinados, como por exemplo, a idolatria (adoração ou veneração 
às imagens), a mariolatria (culto à Maria, mãe de Jesus), entre outros. A Igreja foi 
politicamente usada pelo Império Romano e desvirtuou-se completamente dos 
seus propósitos. Por volta do ano 450, o Bispo de Roma, Leão I, afirmou que 
Roma tinha a primazia sobre toda a cristandade, e a partir daí surgiu o título de 
“PAPA”. A Igreja passou a cobrar indulgências, forçava a conversão das pessoas, e 
cometia verdadeiros absurdos que, definitivamente, não tinham respaldo nas 
Sagradas Escrituras. Em 1517, um monge da própria Igreja de Roma, Martinho 
Lutero, resolveu desafiar a Igreja e publicou 95 teses que denunciavam os erros 
cometidos pela Igreja Católica. A isto a história chama de REFORMA 
PROTESTANTE; daí surgiram as Igrejas Evangélicas, antes chamadas de Igrejas 
Protestantes. 

 
É verdade que Deus não aceita a idolatria? 

 Deus abomina a idolatria; nada aborrece mais o coração de Deus. É a Bíblia que 
ensina isso, inclusive a própria Bíblia Católica. Ele diz em Isaías 42:8 – “Eu sou o 
Senhor; este é o meu nome! A minha glória a outrem não a darei, nem o meu 
louvor às imagens de escultura”. Deus não apenas proíbe a idolatria, como proíbe 
a fabricação de imagens. Leia: Êxodo 20:4 – “Não farás para ti imagem de 
escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na 
terra, nem nas águas debaixo da terra”. Está bastante claro na Bíblia Sagrada; só 
cego não consegue enxergar. Deus também proíbe as procissões de forma 
veemente. Leia: Isaías 45:20. Leia também: Atos 17:29; Levítico 26:1. 

 
O que é mariolatria? 

 É a prática de culto à Maria, mãe de Jesus. Ela foi uma mulher bendita e 
maravilhosa, e sua memória deve ser respeitada por todos os cristãos. A própria 
Bíblia diz que ela foi “bendita entre todas as mulheres”. Leia: Lucas 1:41,42. O 
problema é que em nenhum texto da Bíblia Sagrada encontramos base para 
idolatrá-la, ou mesmo para dirigir a ela as nossas orações. Jesus disse: “EU SOU O 
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CAMINHO, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai SENÃO POR MIM”. Devemos 
amar e respeitar Maria, mas nossas atenções devem ser dirigidas 
EXCLUSIVAMENTE para as três Pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 
Maria foi uma santa mulher, escolhida por Deus para dar à luz ao Salvador. Mas 
sabemos que ela foi casada com José e que viveu, depois do nascimento de Jesus, 
uma vida normal como qualquer mulher da época; teve inclusive outros filhos 
com José (A Igreja Católica nega isso). Leia: Mateus 13:53-58. Lendo Mateus 
1:18-25 observamos que Maria era virgem quando se comprometeu em 
casamento com José e quando concebeu do Espírito Santo. Nos versículos 24 e 25 
notamos que José compreendeu tratar-se de algo sobrenatural, aceitou a 
gravidez de Maria, recebeu EM SUA CASA a SUA MULHER e não a conheceuATÉ O 
NASCIMENTO DE JESUS. Fica claro que depois disto eles tiveram uma vida 
comum, como qualquer casal.  

 
O que sabemos sobre a Igreja Adventista do 7º Dia? 

 Ela começou a surgir com Willian Miller (1782-1849) que fez diversas previsões 
proféticas da volta de Jesus Cristo e todas elas falharam. Em 1863 diversos grupos 
adventistas, decepcionados com as profecias que não se cumpriram, decidiram 
unir-se para criar a Associação Geral das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia, 
comandada por uma senhora que afirmava ter visões e revelações divinas; ela 
chamava-se ELEN GOULD WHITE. Os adventistas afirmam que as Escrituras 
Sagradas devem ser interpretadas sempre segundo as visões, sonhos e 
revelações de Elen Gould White. Os livros da Srª White são tão inspirados quanto 
a própria Bíblia Sagrada. Suas principais obras são: O grande conflito, O desejado 
de todas as nações, Patriarcas e profetas, O caminho a Cristo, etc. Muitos 
adventistas acreditam que Jesus Cristo seja o Arcanjo Miguel; alguns acreditam 
que na Encarnação de Jesus Ele tinha a natureza de Adão, ou seja, pecaminosa e 
caída. Eles acreditam na salvação pela fé, desde que a pessoa guarde os Dez 
Mandamentos, principalmente o 4º: a guarda do sábado. Para eles somente os 
adventistas serão salvos e desde o dia 22/10/1844 Jesus Cristo entrou no Santo 
dos Santos (parte mais interna do Templo, onde está a glória de Deus) para julgar 
OS ADVENTISTAS e ver se eles estão cumprindo os Dez Mandamentos. Os 
adventistas que não cumpriram os Dez Mandamentos serão destruídos, 
juntamente com todos aqueles que não são adventistas. A Bíblia fala em Levítico 
17, que o Sumo Sacerdote separava dois bodes, sacrificava um e soltava outro no 
deserto para morrer. Os adventistas afirmam que Jesus Cristo é o primeiro bode; 
o segundo bode é satanás, que será solto no deserto para morrer. Eles não crêem 
no sofrimento eterno. 

 
O que sabemos sobre o Candomblé? 

 O Candomblé foi originalmente introduzido na Bahia pelos negros africanos, 
feitos escravos, que trouxeram consigo para o Brasil seus deuses, suas crenças, 
rituais, tradições, lendas, danças e costumes de sua cultura religiosa. No Rio de 
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Janeiro recebeu no nome de Macumba. Eles crêem num deus, que criou o mundo 
e o abandonou. O nome desse deus é OLORUM, também chamado de 
OLODURAMÉ. Os orixás são os verdadeiros objetos de culto dos candomblecistas. 
Eles exigem pesados rituais de iniciação para quem deseja tornar-se adepto do 
Candomblé e invocam entidades (malignas) para cumprir propósitos malignos na 
vida das pessoas. 

 
O que sabemos sobre a Umbanda? 

 Ela nasceu no Rio de Janeiro e é fruto da mistura do Candomblé, Catolicismo 
Romano, religiões indígenas, culto afro-islâmico, espiritismo, ocultismo, 
esoterismo e judaísmo. Existem dois tipos de Umbanda: a popular e a esotérica. 
Esta segunda é bem mais complicada e procura estudar o universo misturando a 
cabala judaica, tradições esotéricas dos antigos egípcios, babilônios, etc. O deus 
da Umbanda é chamado de Zambi, mas eles próprios pouco sabem desse deus, 
pois não podem relacionar-se diretamente com ele. Eles precisam das entidades 
(que incluem os orixás). A Umbanda sofreu influência direta do Espiritismo e, por 
esta razão, pratica rotineiramente a mediunidade: clarividência, comunicação 
com os mortos, possessão por entidades e guias, etc. O médium é o que 
intermedia a relação entre o plano físico e o espiritual. Eles ensinam que existem 
muitos mundos habitados no universo, em diferentes graus de evolução. Ensinam 
que o homem morre e reencarna inúmeras vezes, até evoluir espiritualmente e 
estar livre do ciclo reencarnatório. Gostam de fazer caridade, porque acreditam 
que isto os ajuda a evoluir espiritualmente. Quem crê na Bíblia Sagrada jamais 
poderia ser da Umbanda, pois seus ensinamentos se diferem radicalmente. 

 
O Espiritismo está de acordo com a Bíblia Sagrada? 

 Não. O fundador do Espiritismo era francês e chamava-se Allan Kardec (1804-
1869). Era um homem com excelente formação acadêmica: médico, poliglota, 
formado em Letras e Ciências, professor de Fisiologia, Astronomia, Química e 
Física. Fundou o Espiritismo em 18 de abril de 1857. Os espíritas não crêem que a 
Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. O relato bíblico sobre a criação, por 
exemplo, é visto como uma fantasia, uma lenda, pois acreditam na teoria da 
evolução de Charles Darwin. Do Antigo Testamento só utilizam os Dez 
Mandamentos; do Novo Testamento, só enfatizam a moral de Jesus apresentada 
nos Evangelhos. O Kardecismo nega a doutrina da Trindade; nega a divindade de 
Jesus Cristo e do Espírito Santo. Jesus era apenas um espírito puro enviado pelo 
Pai a fim de levar a humanidade a um grau mais elevado de evolução. Os milagres 
de Jesus são explicados como um fenômeno mediúnico; a ressurreição de Lázaro, 
por exemplo, foi apenas um caso de letargia (quando os órgãos vitais param de 
funcionar por algum tempo). Os Kardecistas crêem que FORA DA CARIDADE NÃO 
HÁ SALVAÇÃO. Os pecados do homem não podem ser perdoados pelos méritos 
de Cristo; Ele foi apenas um exemplo de vida abnegada a favor do próximo. De 
acordo com o Espiritismo não existe céu e nem inferno. Tanto o céu quanto o 
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inferno são apenas estado de consciência dos espíritos desencarnados. Um 
verdadeiro cristão não pode ser espírita, pois a doutrina do Espiritismo fere os 
ensinamentos da Bíblia Sagrada. Uma das doutrinas espíritas que desafiam as 
Escrituras Sagradas é a necromancia (consulta aos mortos). A Bíblia condena essa 
prática. Leia: Deuteronômio 18:10-12. 

 
Quem são os “mórmons” e o que sabemos sobre eles? 

 A Igreja Mórmon é conhecida no Brasil como IGREJA DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS 
DIAS. Foi fundada por Joseph Smith em 1830, nos Estados Unidos. Algumas de 
suas doutrinas contrariam radicalmente os ensinamentos da Bíblia. Aliás, para 
eles o “Livro dos Mórmons” tem o mesmo valor que a Bíblia Sagrada. Ensinam 
que o Pai e o Filho têm corpos físicos, com carne e osso. Eles ensinam também 
que existem inúmeros deuses espalhados pelo Universo e cada deus é gerado por 
outro deus, em sucessão. Talvez o ensino mais anti-bíblico seja a crença dos 
mórmons de que Deus e a pluralidade de deuses eram homens antes de se 
tornarem deuses. Dizem que para um homem e uma mulher receberem a 
plenitude das bênçãos no Reino Celestial, devem se casar num templo mórmon. 
Do contrário serão condenados a viverem solteiros na eternidade e numa 
condição de inferioridade. Joseph Smith achava que a Igreja estava num estado 
de total corrupção, antes de 1830. Ele foi separado por Morôni, para restaurar a 
pureza e a verdade, através de uma extensa série de novas revelações, 
incorporadas na literatura sagrada do Mormonismo. No templo, os mórmons 
praticam diversos rituais que muito se assemelham à maçonaria. É comum 
vermos duplas de missionários mórmons andando juntos pela cidade; 
normalmente jovens, bonitos e bem vestidos. 

 
A Bíblia permite a Astrologia? É correto consultar horóscopo? 

 Não. Astrologia é uma crença popular de que as estrelas e outros corpos celestes 
espalhados pelos céus têm a ver com a vida dos seres humanos aqui na Terra. A 
posição dos astros, planetas e constelações, no momento do nascimento de um 
indivíduo, determina o tipo de vida que ele vai ter no futuro. O horóscopo lista os 
doze signos do zodíaco e os relaciona com a vida das pessoas de acordo com o 
dia do seu nascimento, o que lhes dá a idéia de que podem prever o futuro. A 
Bíblia condena essa prática. Leia: Isaías 47:13,14. 

 
Um cristão pode participar Ioga? 

 A título de exercício, sim. O problema é que a Ioga é uma das seis escolas de 
pensamento do hinduísmo, chamadas dharsana. Atualmente a Ioga é praticada 
normalmente por causa dos exercícios, mas o cristão precisa estar atento a 
qualquer tipo de culto ou ensinamento que seja contrário às Escrituras Sagradas. 
Ele pode participar, mas com cautela. 
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A LBV – Legião da Boa Vontade – é uma Igreja? 
 A LBV é uma religião Espírita que foi criada em 1926 por um garoto de 12 anos de 

idade, chamado Alziro Elias David Abraão Zarur. Mais tarde tornou-se radialista 
da Rádio Globo e aproveitou sua popularidade para oficializar a LBV em 1950, no 
Rio de Janeiro. Alziro Zarur afirmou ser a reencarnação de Alan Kardec. A LBV não 
crê na inspiração divina de toda a Bíblia, mas somente dos Evangelhos e 
Apocalipse (dizem que é a parte inspirada da Bíblia). O Espírito Santo é na 
verdade um conjunto de espíritos puros, superiores, e não a Terceira Pessoa da 
Trindade. Para eles a salvação é obtida através de boas obras; não há céu e nem 
inferno. Não há julgamento futuro e nem ressurreição. Não existem anjos, 
demônios e nem satanás (para eles são apenas espíritos inferiores). É uma 
religião que fere os ensinamentos da Bíblia Sagrada. 

 
Um cristão pode “ler as mãos”? 

 Não. Essa prática é Espírita e procura determinar o futuro de uma pessoa através 
da leitura das linhas da palma da mão. É uma adivinhação e não deve ser 
praticada por um verdadeiro cristão. 

 
Existe algo errado em fazer acupuntura? 

 A acupuntura é bastante antiga e tem a sua origem numa religião chinesa, no 2º 
século a.C. Com o passar dos tempos ela foi sendo aceita como uma medicina 
alternativa. No Brasil a acupuntura é reconhecida pelo Conselho Federal de 
Medicina. Trata-se de uma terapia que utiliza agulhas, postas em pontos 
determinados, para buscar a cura do paciente. Embora tenha sua origem 
religiosa, hoje é mais uma terapia de tratamento, sem nenhuma restrição para 
nós, cristãos, desde que não passe de uma terapia de medicina alternativa. 

 
Cristão pode praticar Artes Marciais? 

 Como uma prática esportiva, sim. É preciso esclarecer, entretanto, que a maioria 
das artes marciais tem sua origem na religião. Lutas como Karatê, Kung Fu, Tai Chi 
Chuan, Judô, JiuJitsu e Aikidô surgiram cerca de 3.000 anos a.C. e a maioria delas 
está ligada ao Taoísmo e ao Budismo. A Capoeira, por exemplo, surgiu aqui no 
Brasil, entre os escravos e tem um sincronismo com as religiões afro. O cristão 
pode participar de artes marciais, desde seja exclusivamente como prática 
esportiva. Deve, no entanto, vigiar para não ver-se envolvido com qualquer 
cerimonialismo religioso. 

 
É correto procurar ajuda de cartomantes? 

 Não. O chamado ocultismo tem três ramificações: a cartomancia, a magia e o 
espiritismo. A cartomancia envolve adivinhação e assume formas como leitura 
das cartas de tarô, bola de cristal, numerologia, etc. O verdadeiro cristão não 
deve praticar a cartomancia; é contrária às leis de Deus. 
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Cristão pode participar de eventos esotéricos? 
 Não. O esoterismo está ligado ao Gnosticismo, Movimento Nova Era e ao 

Ocultismo. O gnosticismo é um movimento que acabou tornando-se uma seita. 
Os gnósticos acham que obtiveram conhecimentos secretos que os tornou 
superiores aos cristãos comuns. É um movimento que surgiu das filosofias pagãs 
da Babilônia, Egito, Síria e Grécia. Cristão não se envolve com esoterismo. 

 
O que sabemos sobre Chico Xavier? 

 É o mais celebrado médium brasileiro, que viveu no início do século passado. Seu 
nome está ligado ao Espiritismo Kardecista. Aos quatro anos de idade afirmou ter 
conversado com sua falecida mãe; por causa disso o padre local lhe impôs uma 
penitência: rezar mil ave-marias e carregar uma pedra de 15 quilos. Sua fama 
cresceu muito em 1979, quando um juiz aceitou o depoimento póstumo de um 
homem que foi morto à bala, psicografado por Chico Xavier. Nesse depoimento o 
homem morto, Sr. Maurício Henriques, inocentou o seu amigo José Divino Nunes. 
Chico Xavier já psicografou cerca de 410 livros, que venderam 11 milhões de 
exemplares, sem falar nas edições em línguas estrangeiras. A Bíblia proíbe 
qualquer comunicação com os mortos. Leia: Deuteronômio 18:10-12. 

 
A IGREJA DA CONQUISTA é a única religião certa? 

 Quando uma religião alega ser a única certa, ela já está errada. A única coisa que 
podemos dizer é que “religião certa” é aquela que busca veemente as verdades 
da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a única revelação inspirada de Deus e deve ser 
rigorosamente observada. A Igreja da Conquista, a exemplo de outras Igrejas 
evangélicas, procura guiar-se pelas Escrituras. É oportuno lembrar que algumas 
religiões ferem diretamente os ensinamentos da Bíblia, enquanto outras 
distorcem esses ensinamentos. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, 
enfatizam o uso da Bíblia, mas distorcem completamente os seus ensinamentos. 

 
Que tipo de governo adota a IGREJA DA CONQUISTA? 

 Governo EPISCOPAL, ou seja, é liderada espiritualmente por um Bispo. 
 
Como são administrados os bens da IGREJA DA CONQUISTA? 

 Conforme prevê o seu Estatuto e Regimento Interno, todos os bens da Igreja são 
administrados por uma Diretoria composta de um Presidente, um Vice-
presidente, um Secretário e um Tesoureiro. Ao final de cada ano, a diretoria 
apresenta à Assembléia Geral um balanço anual e o orçamento para o ano 
seguinte. Os dízimos e ofertas são contabilizados por dois ou três membros da 
Igreja, lançados em livro próprio, entregues ao Tesoureiro e posteriormente 
depositados na conta bancária da Instituição. O destino de todo o dinheiro 
arrecadado é definido pela Diretoria da Igreja e é exclusivamente aplicado na 
manutenção da própria Igreja, na obra de evangelização e nos trabalhos sociais 
da instituição. 
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Qual a origem da IGREJA DA CONQUISTA? 

 A Igreja foi fundada em 12 de abril de 1986 no bairro de Vaz Lobo, no Rio de 
Janeiro. O bispo Henrique de Paula, com o apoio da bispa Iraci Ramalho, de sua 
família e de alguns irmãos oriundos de diversos ministérios, criou um grupo de 
oração que se reunia semanalmente num sobrado em Vaz Lobo. Naquela época o 
grupo era chamado de GRUPO VIDA. Então o trabalho foi crescendo e acabou se 
transformando numa linda igreja: a IGREJA DA CONQUISTA.  

 
Quais as principais características da IGREJA DA CONQUISTA? 

 A principal característica da nossa igreja é o desejo de RESGATAR os valores e 
princípios ensinados e vividos no início da Igreja, na Galiléia. Cremos que nossa 
missão é DAR CONTINUIDADE ao trabalho de Jesus Cristo, sem invencionices e 
sem exageros. A Bíblia é a nossa regra de fé; a base de tudo o que fazemos. 

 


