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1. NÃO DEIXE QUE O MACACO TE ENGANE
Slide 1.

Cura na Família

Slide 2.

A frase "não deixe que o cão o engane" é comum
em muitos países da América Latina. É uma
mensagem de prevenção, avisando contra o
engano. Ainda assim, por um longo tempo,
milhões de pessoas permitem ser enganadas,
não por um cão, mas pelo macaco.

Slide 3.

A teoria da evolução é ensinada em todos os
níveis da educação e é espalhada pela mídia.
Será que esta doutrina afeta o círculo familiar?
Claro que sim. Observe o seguinte:

Slide 4.

O mundo inteiro tem visto os famosos desenhos
animados de homens das cavernas, onde um
macaco evoluído corre atrás de uma mulher e
bate nela com um porrete, então a puxa pelos
cabelos em uma caverna onde eles acasalam e
dão vida a outros homens das cavernas.

Slide 5.

Muitos acreditam que é assim que as famílias se
originaram e talvez essa seja a razão pela qual
temos tantos problemas hoje: se as famílias
começaram pela violência, é lógico que
continuamos assim.

Slide 6.

Não muito tempo atrás, quando as crianças
perguntavam sobre como eles entraram no
mundo, elas eram informadas sobre a cegonha
ou algum outro tipo de mentira.

Slide 7.

Pais modernos que querem mentir para seus
filhos quando eles perguntam sobre as suas
origens, provavelmente, diriam que eles foram
baixados da Internet.
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Slide 8.

É claro que não podemos aceitar tais mentiras,
porque a Bíblia nos diz sobre uma origem mais
sublime da família. A resposta para a grande
pergunta que explica a origem de todas as coisas
é encontrada em Gênesis.

Slide 9.

NO PRINCÍPIO DEUS...

Slide 10. “No princípio, criou Deus os céus e a terra”
Gênesis 1:1

Slide 11. Gênesis 1:2 “A terra, porém, estava sem forma e
vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o
Espírito de Deus pairava por sobre as águas.”

Slide 12. Quando nada existia, nem mesmo uma flor, uma
criança, um pássaro ou, mesmo rochas, Deus
existia. E quando Ele decidiu, Ele criou galáxias,
estrelas e sistemas solares. “Pois ele falou, e
tudo se fez; ele ordenou, e tudo passou a
existir.”
Slide 13. Se continuarmos lendo versículos 3 a 25,
veremos como, passo a passo, dia a dia, tudo foi
criado, incluindo o nosso planeta. Assim como
um artista começa pintando o fundo, ele então
inclui diferentes elementos, até que cria o
personagem principal. Similarmente, Deus criou
o mundo de uma forma maravilhosa, para que
Ele pudesse prepará-lo para o personagem
principal. Nós todos sabemos quem ele é:
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Slide 14. Nos versos 8 a 20, podemos ver a atmosfera
maravilhosa em que o primeiro homem foi
colocado. Inteligente como Adão era, ele logo
percebeu que todos os animais tinham um par.
Adão precisava de alguém como ele, com quem
pudesse falar e amar.
E Deus também sabia disso. É por isso que Deus
supriu sua necessidade: “Também disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a
nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os
peixes do mar…” Gênesis 1:26
Slide 15. “...sobre as aves dos céus, sobre os animais
domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os
répteis que rastejam pela terra…” Gênesis 1:26

Slide 16. “Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à
imagem de Deus o criou; homem e mulher os
criou.” Gênesis 1:27

Slide 17. “Então, formou o SENHOR Deus ao homem do
pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de
vida, e o homem passou a ser alma vivente…”
Gênesis 2:7

Slide 18. “…e o homem passou a ser alma vivente…”
Gênesis 2:7

Slide 19. Deus não formou a mulher de um osso da
cabeça ou do pé de Adão, mas de sua costela,
para simbolizar a igualdade; não acima, nem
abaixo, mas lado a lado, como uma ajudante
ideal e companheira. Osso dos seus ossos, carne
de sua carne, Eva era para ser considerada como
parte do corpo de Adão e vice-versa. Mas à ela
também foi dada uma tarefa agradável. “Então,
o SENHOR Deus fez cair pesado sono sobre o
homem, e este adormeceu…” Gênesis 2:21
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Slide 20. “…tomou uma das suas costelas e fechou o lugar
com carne...” Gênesis 2:21

Slide 21. “E a costela que o SENHOR Deus tomara ao
homem, transformou-a numa mulher e lha
trouxe...” Gênesis 2:22

Slide 22. “E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus
ossos e carne da minha carne; chamar-se-á
varoa, porquanto do varão foi tomada...”
Gênesis 2:23

Slide 23. “Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à
sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.”

Slide 24. “Ora, um e outro, o homem e sua mulher,
estavam nus e não se envergonhavam.” Gênesis
2:25

Slide 25. “E Deus os abençoou e lhes disse: Sede
fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e
sujeitai-a…” Gênesis 1:28

Slide 26. “…dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves
dos céus e sobre todo animal que rasteja pela
terra.” Gênesis 1:28
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Slide 27. Para crescer, se multiplicar e encher a terra! Nós
todos sabemos que o processo de reprodução é
algo muito, muito, muito agradável, ou não?

Slide 28. Cuidar da terra e participar das bênçãos que vem
de uma relação conjugal foram as melhores
ordens que poderiam ter recebido. O plano de
Deus para os nossos primeiros pais e seus
descendentes foi para todos nós sermos felizes
para sempre.
Slide 29. II- COMO DESFRUTAR DO SEU CASAMENTO
HOJE

Slide 30. Assim como o primeiro casal, muitos
casamentos hoje começam com sonhos
românticos e, geralmente, a realidade é posta
de lado.

Slide 31. Logo esses sonhos evaporam e são substituídos
por decepção, ilusão e fracasso.

Slide 32. Um casamento pode ser comparado a um avião
em partida. A decolagem é importante, mas
também é importante manter o avião no ar. É
por isso que é extremamente importante seguir
o conselho que Deus dá por meio da Bíblia. As
Escrituras contém instruções importantes para
nós mantermos um casamento feliz.
Slide 33. Aqui está um conselho para esposas, como
também para os maridos: “Mulheres, sede vós,
igualmente, submissas a vosso próprio marido,
para que, se ele ainda não obedece à palavra,
seja ganho, sem palavra alguma, por meio do
procedimento de sua esposa” 1 Pedro 3:1
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Slide 34. “ao observar o vosso honesto comportamento
cheio de temor.”

Slide 35. “Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum
do lar, com discernimento; e, tendo
consideração para com a vossa mulher como
parte mais frágil...” 1 Pedro 3:7

Slide 36. “… tratai-a com dignidade, porque sois,
juntamente, herdeiros da mesma graça de vida,
para que não se interrompam as vossas
orações.” 1 Pedro 3:7

Slide 37. O casamento é como um banco. Antes que você
possa tirar algo do banco, você primeiro precisa
depositar afeto, bondade, cuidado, e muitas
outras virtudes. Mas se depositar raiva,
infidelidade e mágoa, quando quisermos algo
em troca, receberemos exatamente o que
oferecemos. Nosso pedaço do céu, então,
desmorona.
Slide 38. Poucas coisas são tão destrutivas como uma
língua incontrolável movida por raiva. Aqui
estão alguns outros textos inspirados para
ajudá-lo: “Esposas, sede submissas ao próprio
marido, como convém no Senhor...”
Colossenses 3:18
Slide 39. “…Maridos, amai vossa esposa e não a trateis
com amargura.” Colossenses 3:19

Slide 40. Quando um jovem noivo estava prestes a se
casar, seu pai lhe deu um relógio que tinha uma
mensagem especial dentro do quadrante. No
relógio estava escrito: ”É hora de dizer algo de
bom para Sara", isto é, sua futura esposa. Ele
obedeceu e, como resultado teve um lar muito
feliz.
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Slide 41. Claro, um casamento feliz é construído com
lealdade para com o seu parceiro e seus filhos.

Slide 42. A Bíblia tem advertências severas contra o
adultério: “Não fez o SENHOR um, mesmo que
havendo nele um pouco de espírito? E por que
somente um? Ele buscava a descendência que
prometera.” Malaquias 2:15
Slide 43. “…Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém
seja infiel para com a mulher da sua mocidade.”
Malaquias 2:15

Slide 44. Muitos homens se tornaram bem-sucedidos
principalmente devido aos esforços de suas
esposas.

Slide 45. Como poderiam ser ingratos e substituir sua
esposa por outra mulher? Onde está a sua
dignidade?

Slide 46. Claro, este conselho também se aplica às
mulheres. Uma mulher disse uma vez: "Eu vivia
seduzida pela ideia falaciosa de que eu precisava
de um novo marido, até que um dia eu percebi
que talvez ele é que precisava de uma nova
esposa."
Slide 47. III- AMOR, O INGREDIENTE NECESSÁRIO
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Slide 48. Se levarmos em consideração que quase todo
relacionamento começa com amor, devemos
então supor que só o amor pode sustentar a
unidade da família. Tenho certeza de que todos
já ouviram a mais sublime descrição do amor,
encontrada em 1 Coríntios 13.
Slide 49. “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos
anjos, se não tiver amor, serei como o bronze
que soa ou como o címbalo que retine...”

Slide 50. “Ainda que eu tenha o dom de profetizar e
conheça todos os mistérios e toda a ciência...”

Slide 51. “…ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de
transportar montes, se não tiver amor, nada
serei...”

Slide 52. “O amor é paciente, é benigno; o amor não arde
em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece…”

Slide 53. “não se conduz inconvenientemente, não
procura os seus interesses, não se exaspera, não
se ressente do mal;”

Slide 54. “não se alegra com a injustiça, mas regozija-se
com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo
espera, tudo suporta.”
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Slide 55. Além disso, uma autora cristã inspirada, Ellen G.
White, também escreve: “Embora possam surgir
dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o
marido nem a esposa... ”

Slide 56. “abrigue o pensamento de que a sua união é um
erro ou um desapontamento. Resolva cada
qual... ”

Slide 57. “ser para o outro tudo que é possível. Continuai
as primeiras atenções. De todos os modos..., ”

Slide 58. “anime um ao outro nas lutas da vida. Procure
cada um promover a felicidade do outro.”

Slide 59. “Haja amor mútuo, mútua paciência. Então, o
casamento, em vez de ser o fim do amor, será
como que o seu princípio.”

Slide 60. Como vimos hoje, e como o livro de Gênesis
descreve a Criação, tudo o que Deus fez foi
muito bom. Entretanto, é óbvio que algo de
errado aconteceu ao longo do caminho. Por que
as famílias estão sendo destruídas? Esse será o
nosso próximo tópico. Por favor, junte-se a nós.
Slide 61. Depois do que consideramos hoje, eu quero
encorajá-lo a edificar um lar feliz. Também
quero orar por aquelas famílias que estão
passando por dificuldades. (Peça às pessoas
para se aproximarem). Eu asseguro que os
próximos tópicos irão ajudá-lo a fazer deste
desejo uma realidade. Venha e você será
abençoado.
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2. POR QUE AS FAMÍLIAS SOFREM?
Slide 1.

Cura na família

Slide 2.

POR QUE AS FAMÍLIAS SOFREM?

Slide 3.

O primeiro lar no Eden tinha o propósito de
mostrar para as famílias ao longo dos séculos,
os benefícios de um lar feliz.

Slide 4.

Mas a verdade é que hoje muitas lares
falharam. Quando os planos surgem para
construir uma nova cidade, os arquitetos se
reúnem para decidir onde eles construirão os
principais edifícios, hospitais, prisões, lares de
idosos, cemitérios, etc.

Slide 5.

Deus não incluiu nada disto no Jardim do
Eden. Se tudo era tão bom, o que aconteceu
então? É óbvio que algo arruinou os planos
perfeitos de Deus. Na lição de hoje, você
achará a resposta que perturba muitos de nós:
Se Deus é bom, por que existe o sofrimento?

Slide 6.

I. POR QUE EXISTE O SOFRIMENTO?
Para descobrir a origem da dor e do
sofrimento, vamos começar
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Slide 7.

Lendo o que Isaías, o profeta, nos diz: “A terra
pranteia e se murcha; o mundo enfraquece e
se murcha; enlanguescem os mais altos do
povo da terra…” Isaías 24:4

Slide 8.

“Na verdade, a terra está contaminada por
causa dos seus moradores, porquanto
transgridem as leis, violam os estatutos e
quebram a aliança eterna.” Isaías 24:5

Slide 9.

Este texto explica a primeira causa da dor
humana: é a nossa própria culpa.
Nós sofremos porque temos desobedecido a
lei de Deus. Você consegue imaginar um
mundo onde ninguém rouba, mente, comete
adultério, ou mata? Isto seria o paraíso!
Precisamente porque a lei está sendo
constantemente quebrada é que vivemos no
inferno ao invés do céu.

Slide 10. A segunda causa é descrita no livro de João:
“Todo aquele que pratica o pecado também
transgride a lei, porque o pecado é a
transgressão da lei.” 1 João 3:4

Slide 11. “Aquele que pratica o pecado procede do
diabo, porque o diabo vive pecando desde o
princípio. Para isto se manifestou o Filho de
Deus: para destruir as obras do diabo.” 1 João
3:8
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Slide 12. João lembra-nos que a iniquidade é pecado.
Aprendemos também que o fundador do
pecado era o diabo. Quem é esse
personagem? Nós percebemos então, que o
problema começou ainda no céu. Vamos viajar
no tempo, deixando para trás séculos e
milênios, voltando ao próprio trono de Deus,
onde tudo é cheio de beleza, luz e harmonia.
Você pode ouvir músicas maravilhosas e
perceber aromas doces. Os anjos estão
cantando. Você é cercado por paz. Mas logo
vemos Lúcifer. Ele não parece feliz. Nós,
então, calmamente seguimos este anjo para
ve-lo sussurrando a alguns outros anjos. Em
seguida, os anjos vão para outros anjos
sussurrando sucessivamente. Enquanto eles
estão envolvidos em fofocas seus rostos não
brilham como os rostos deos outros anjos.
Algo está claramente errado com esta
imagem. Nós pedimos então a um anjo fiel e
ele nos conta a trágica história que podemos
ler na Bíblia:
Slide 13. “Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho
da alva! Como foste lançado por terra, tu que
debilitavas as nações!” Isaías 14:12

Slide 14. “Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu;
acima das estrelas de Deus exaltarei o meu
trono e no monte da congregação me
assentarei, nas extremidades do Norte;” Isaías
14:13
Slide 15. “...subirei acima das mais altas nuvens e serei
semelhante ao Altíssimo.” Isaías 14:14

Slide 16. “Contudo, serás precipitado para o reino dos
mortos, no mais profundo do abismo.” Isaías
14:15

15
Slide 17. “Tu eras querubim da guarda ungido, e te
estabeleci; permanecias no monte santo de
Deus, no brilho das pedras andavas…”
Ezequiel 28:14

Slide 18. “Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia
em que foste criado até que se achou
iniquidade em ti…” Ezequiel 28:15

Slide 19. “Elevou-se o teu coração por causa da tua
formosura, corrompeste a tua sabedoria por
causa do teu resplendor; lancei-te por terra,
diante dos reis te pus, para que te
contemplem...” Ezequiel 28:17
Slide 20. O problema teve origem no céu, mas não foi
por acaso. Vamos lembrar que Deus deu a
cada uma das suas criaturas o livre arbítrio, a
capacidade de decidir se iria amá-lo ou não. A
opção estava aberta para todos escolherem,
mesmo se eles escolherem errado.
E Lúcifer escolheu errado, mas ele não fez isso
sozinho. Ele foi capaz de enganar e trazer
milhões de outros anjos com ele. Eles estavam
todos confusos no
começo, mas, em seguida, se rebelaram.
Slide 21. II- O PROBLEMA DESCE À TERRA

Slide 22. “Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos
pelejaram contra o dragão. Também
pelejaram o dragão e seus anjos;…”
Apocalipse 12:7
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Slide 23. ”…todavia, não prevaleceram; nem mais se
achou no céu o lugar deles.” Apocalipse 12:8

Slide 24. “E foi expulso o grande dragão, a antiga
serpente, que se chama diabo e Satanás, o
sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado
para a terra, e, com ele, os seus anjos.”
Apocalipse 12:9
Slide 25. Aqui lemos de uma batalha cósmica
surpreendente. Um terço dos anjos do céu,
que se rebelaram contra Deus foram
derrotados e jogados para o nosso planeta. E
nós perguntamos: Por que Deus não
simplesmente destruiu o diabo naquele
instante? Bem, se ele tivesse feito isso, outra
pessoa teria imediatamente substituído o
diabo, e outros teriam se unido ao seu lado.
Outra possível consequência seria que os
anjos teriam começado a obedecer a Deus
movidos pelo medo e não pelo o amor. Deus
permitiu ao diabo viver para que todos
testemunhassem os resultados da
desobediência.
Slide 26. Uma vez que ele estava confinado a esta terra,
Satanás tenta confundir o primeiro casal e
trazê-los para o seu lado. Como Adão e Eva
reagiram à tentação?

Slide 27. “Mas a serpente, mais sagaz que todos os
animais selváticos que o SENHOR Deus tinha
feito, disse à mulher: É assim que Deus disse:
Não comereis de toda árvore do jardim?”
Gênesis 3:1
Slide 28. “Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das
árvores do jardim podemos comer,...” Gênesis
3:2

17
Slide 29. “…mas do fruto da árvore que está no meio do
jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem
tocareis nele, para que não morrais.” Gênesis
3:3

Slide 30. “…Então, a serpente disse à mulher: É certo
que não morrereis.” Gênesis 3:4

Slide 31. “Porque Deus sabe que no dia em que dele
comerdes se vos abrirão os olhos e, como
Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.”
Gênesis 3:5

Slide 32. “Vendo a mulher que a árvore era boa para se
comer, agradável aos olhos e árvore desejável
para dar entendimento,...” Gênesis 3:6

Slide 33. “…tomou-lhe do fruto e comeu e deu também
ao marido, e ele comeu.” Gênesis 3:6

Slide 34. Foi assim que o primeiro lar foi destruído:
“Adão e Eva persuadiram-se de que, de
questão tão insignificante como fosse comer
do fruto proibido, não poderiam resultar tão
terríveis conseqüências como as de que Deus
os avisara. Mas essa questão insignificante
constituía uma transgressão da imutável e
santa lei divina, e separou o homem de Deus,
abrindo os diques da morte e trazendo sobre
o mundo misérias indizíveis.” CC, 33
Slide 35. “Então, disse o SENHOR Deus: Eis que o
homem se tornou como um de nós,
conhecedor do bem e do mal;...” Gênesis 3:22
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Slide 36. “…assim, que não estenda a mão, e tome
também da árvore da vida, e coma, e viva
eternamente…” Gênesis 3:22

Slide 37. ”…O SENHOR Deus, por isso, o lançou fora do
jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que
fora tomado.” Gênesis 3:23

Slide 38. “E, expulso o homem, colocou querubins ao
oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma
espada que se revolvia, para guardar o
caminho da árvore da vida.” Gênesis 3:24

Slide 39. O Senhor agiu rapidamente contra o casal
rebelde, pois se Ele não tivesse agido, seus
descendentes continuariam comendo do fruto
da árvore da vida, perpetuando o mal ao
longo dos anos. Fora do jardim a vida não era
tão agradável. E desde então, século após
século, o nosso mundo ouve o choro de
aflição. Toda a criação geme sob a opressão
da dor, como resultado da desobediência
humana.
Slide 40. Desde que o homem perdeu o paraíso, muitos
tentaram substituí-lo com outros prazeres.
Alguns têm construído um falso paraíso, caro
edifícios; outros tentam substituí-lo com
drogas, sexo ou vícios. É assim que os
pecadores têm feito:
Slide 41. “Porque dois males cometeu o meu povo: a
mim me deixaram, o manancial de águas
vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que
não retêm as águas.”
Jeremias 2:13
Slide 42. Os resultados são visíveis em toda parte.
Vivemos em uma seca espiritual, uma doença
incurável, aparentemente, mas ainda há cura,
porque ainda há esperança. Há uma resposta!
Nós temos uma solução! Você ainda pode ser
feliz.
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Slide 43. III. COMO AINDA POSSO TER UM LAR FELIZ?

Slide 44. Ninguém deu uma melhor explicação sobre a
diferença entre prosperidade e adversidade,
sucesso ou fracasso; ninguém tem falado
como Jesus nesta parábola extraordinária das
duas fundações: “Todo aquele, pois, que ouve
estas minhas palavras e as pratica será
comparado a um homem prudente que
edificou a sua casa sobre a rocha;...” Mateus
7:24
Slide 45. “…e caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto
contra aquela casa, que não caiu, porque fora
edificada sobre a rocha.” Mateus 7:25

Slide 46. “…E todo aquele que ouve estas minhas
palavras e não as pratica será comparado a
um homem insensato que edificou a sua casa
sobre a areia;…” Mateus 7:26

Slide 47. “…e caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto
contra aquela casa, e ela desabou, sendo
grande a sua ruína.” Mateus 7:27

Slide 48. Alguns anos atrás, aconteceu algo que poderia
facilmente representar
o que acontece com aqueles que constroem
na areia. Em 1959, uma vila belga quase
afundou completamente.
Durante muitos anos, seus habitantes tinham
extraído rochas sob suas próprias casas até
que veio o desastre.
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Slide 49. Mas isso não tem que ser o seu caso. Você
pode ser como o pai que construiu a sua casa
sobre uma rocha sólida, que representa
aqueles que têm
escolhido construir suas casas ao longo de um
terreno infalível: a Palavra de Deus.
Slide 50. O escritor Inglês, John Locke, afirmou que há
pais que perguntam por que suas correntes de
água são amargas, quando eles próprios têm
envenenado a fonte. Nossas próprias ações,
mesmo as nossas atitudes, constroem ou
destroem a felicidade em nossos lares.
Slide 51. Paulo expressou essa ideia da seguinte
maneira: “Não vos enganeis: de Deus não se
zomba; pois aquilo que o homem semear, isso
também ceifará.” Gálatas 6:7

Slide 52. É uma lei inflexível: colhemos o que
semeamos. Se você trazer para o seu lar e
para a sua vida coisas que vão fazer o seu lar
feliz, você vai colher felicidade e bênçãos, mas
se você faz o oposto, os resultados também
falarão. Você deve decidir o que trazer para a
sua casa; tanto o sucesso como o fracasso
dependem da sua decisão.
Slide 53. O livro de Cantares tem apenas algumas
páginas, mas está cheio de conteúdo precioso.
Ele registra o profundo amor entre Salomão e
a esposa, que ganhou seu coração, sem omitir
valiosas sugestões para nossos próprios lares.
Slide 54. Uma das sugestões é: “Apanhai-me as
raposas, as raposinhas, que devastam os
vinhedos, porque as nossas vinhas estão em
flor.” Cantares 2:15
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Slide 55. Estas são algumas das "raposas" que
destroem a felicidade:
1. Uma casa desorganizada, ela cria tensão
quando você não consegue encontrar
o que você está procurando.
2. A falta de higiene pessoal, (A esposa
perguntou uma vez o marido se ele a amava:
Sim, eu te amo, mas eu te amaria muito mais
se você tomasse banho com mais frequência.)
Slide 56. 3. Descontrole no uso da internet...
4. Crianças preguiçosas... (As crianças
indolentes que não estudam ou que se tornam
presas do pecado)

Slide 57. E, claro, mau humor, mentiras, críticas,
ciúmes, etc.
Faça sua própria lista de raposas que estão
arruinando sua vida e, para o seu
benefício próprio, tente afastá-los.
Slide 58. O plano de Deus é acabar com toda dor e
sofrimento. Eu quero fazer um apelo.
Nós não precisamos mais viver sob as garras
de Satanás. Podemos nos proteger
individualmente e como família usando um
recurso infalível:
Slide 59. “Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do
diabo;…”

Slide 60. “…porque a nossa luta não é contra o sangue
e a carne, e sim contra os principados e
potestades,

Slide 61. “…contra os dominadores deste mundo
tenebroso, contra as forças espirituais do mal,
nas regiões celestes.”
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Slide 62. “Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e, depois
de terdes vencido tudo, permanecer
inabaláveis.”

Slide 63. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a obter
esta armadura valiosa.
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3. A SOLUÇÃO PARA TODOS OS PROBLEMAS DA FAMÍLIA
Slide 1.

Cura na família

Slide 2.

A SOLUÇÃO PARA TODOS OS PROBLEMAS DA
FAMÍLIA

Slide 3.

O que você faria se um inimigo destruísse a
obra-prima que você tinha acabado de criar
com todo amor? Você provavelmente tentaria
reconstruí-la, se fosse possível, e torná-la
ainda melhor. Isso é exatamente o que Deus
está planejando fazer com este mundo.
Vamos ver como.

Slide 4.

I. O PLANO DE RESGATE

Slide 5.

Adão e Eva viviam na glória de um mundo
perfeito, mas o seu pecado
trouxe a ruína para a terra.

Slide 6.

Em linguagem figurada, podemos dizer que
eles caíram em um
poço profundo de trevas, onde, atualmente,
estamos todos presos.
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Slide 7.

Todos nós nascemos nesse poço, crescemos,
reproduzimos, envelhecemos, adoecemos,
morremos e somos enterrados, muitas vezes
sem nenhuma esperança.

Slide 8.

Mas graças sejam dadas a Deus, que começou
um plano de resgate assim que o
primeiro casal pecou, porque: “Antes que os
fundamentos da Terra fossem lançados, o Pai
e o Filho Se haviam unido num concerto...”

Slide 9.

“…para redimir o homem, se ele fosse vencido
por Satanás.”

Slide 10. “Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim:
estando Maria, sua mãe, desposada com José,
sem que tivessem antes coabitado, achou-se
grávida pelo Espírito Santo.” Mateus 1:18

Slide 11. “Mas José, seu esposo, sendo justo e não a
querendo infamar, resolveu deixá-la
secretamente.” Mateus 1:19

Slide 12. “Enquanto ponderava nestas coisas, eis que
lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor,
dizendo: Mateus 1:20

Slide 13. “...José, filho de Davi, não temas receber
Maria, tua mulher, porque o que nela foi
gerado é do Espírito Santo...” Mateus 1:20

25
Slide 14. “Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de
Jesus, porque ele salvará o seu povo dos
pecados deles.” Mateus 1:21

Slide 15. “Ora, tudo isto aconteceu para que se
cumprisse o que fora dito pelo Senhor por
intermédio do profeta:…” Mateus 1:22

Slide 16. “…Eis que a virgem conceberá e dará à luz um
filho, e ele será chamado pelo nome de
Emanuel (que quer dizer: Deus conosco)…”
Mateus 1:23

Slide 17. “Despertado José do sono, fez como lhe
ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua
mulher.” Mateus 1:24

Slide 18. “…Contudo, não a conheceu, enquanto ela
não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de
Jesus.” Mateus 1:25

Slide 19. Que lugar melhor para começar o seu plano
de resgate do que no meio de uma
família? Jesus participou da santidade da
família junto com sua mãe, pai adotivo e
irmãos. Essa família e o menino
Jesus foram um modelo inquestionável para
todas as famílias de hoje:
Slide 20. “Crescia o menino e se fortalecia, enchendose de sabedoria; e a graça de Deus estava
sobre ele.” Lucas 2:40
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Slide 21. Guiado por José, Jesus aprendeu o ofício de
carpinteiro. Ele provavelmente cantava
enquanto trabalhava, sorrindo para aqueles
que dele se aproximavam, até o dia em que
soube que João estava batizando. Jesus então
sabia que sua hora havia chegado.
Slide 22. Ele limpou sua oficina pela última vez,
guardou suas ferramentas, porque aquela
seria a última vez que ele iria usá-las, e
dizendo adeus a sua mãe, foi em direção ao
rio Jordão.
Slide 23. A primeira parte do plano era o seguinte: “Por
esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o
Jordão, a fim de que João o batizasse…”
Mateus 3:13

Slide 24. “Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que
preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?
Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto,
porque, assim, nos convém cumprir toda a
justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus,
saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os
céus, e viu o Espírito de Deus descendo como
pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos
céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em
quem me comprazo.” Mateus 3:14-17
Slide 25. Jesus não tinha nenhum pecado para enterrar,
mas mesmo assim ele pediu para ser batizado.
Você não acha que, já que vivemos em
pecado, deveríamos seguir o mesmo
exemplo que ele nos deixou? Depois do seu
batismo, Jesus começou o seu ministério de
amor. É assim que Pedro
descreve:
Slide 26. “…Vós conheceis a palavra que se divulgou
por toda a Judéia, tendo começado desde a
Galiléia, depois do batismo que João
pregou,…” Atos 10:37
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Slide 27. “…como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o
Espírito Santo e com poder, o qual andou por
toda parte,…” Atos 10:38

Slide 28. “…fazendo o bem e curando a todos os
oprimidos do diabo, porque Deus era com
ele;” Atos 10:38

Slide 29. “Havia aldeias inteiras onde não existia mais
nenhuma casa em que se ouvissem lamentos
de enfermo,...”

Slide 30. “…porque Jesus por elas passara e lhes curara
os doentes.
Sua obra dava testemunho de Sua unção
divina.”

Slide 31. Ainda assim, nada disso foi levado em
consideração. Não importava que
5000 homens fossem alimentados, nem que
cegos voltassem a ver, nem que os
coxos passavam a andar, ou que mudos
podiam cantar louvores a Deus pelas
maravilhas que Jesus realizou. O diabo era seu
inimigo e havia decidido no seu coração
destruir Jesus.
Slide 32. Eles o mataram, mas aquela morte não foi um
acidente. Era parte do plano que foi
feito desde o início. Assim como Moisés
levantou uma serpente no deserto, a cruz foi
levantada no Calvário, podendo ser
comparada à uma ponte entre este mundo
caído e o céu. Jesus desceu ao abismo onde
caíra e entregou sua vida para que
pudéssemos viver por meio dele. Nós
podemos agora dizer que a nossa dívida foi
paga na cruz onde Cristo deu a sua vida por
nós, e um dia nós seremos capazes de
retornar ao paraíso perdido.
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Slide 33. II. A PROMESSA DE ESPERANÇA
Jesus reuniu com seus discípulos para ter sua
última ceia. Apenas algumas
horas antes de ser condenado à morte, Ele os
encorajou com uma declaração solene, que
também pode nos dar esperança.
Slide 34. “Não se turbe o vosso coração; credes em
Deus, crede também em mim.” João 14:1

Slide 35. “Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se
assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou
preparar-vos lugar.” João 14:2

Slide 36. “E, quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que, onde eu estou, estejais vós
também.” João 14:3

Slide 37. Esta é a promessa para restaurar o Éden
perdido. Jesus não vai permitir que o seu
inimigo estrague a sua obra-prima para
sempre. Ele vai voltar para dar uma
solução definitiva para todos os problemas
que enfrentamos em nossos lares e em nossas
vidas.
Slide 38. O retorno de Cristo será o clímax da história
da Terra. Todos vão testemunhar o retorno do
Rei dos Reis, que está vindo para tomar posse
do que sempre pertenceu a ele.

Slide 39. Provavelmente você esteja interessado sobre
o dia desse tão aguardado retorno.
Os discípulos também estavam curiosos sobre
isso e foram até Jesus para descobrir.
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Slide 40. No monte das Oliveiras, achava-se Jesus
assentado, quando se aproximaram dele os
discípulos, em particular, e lhe pediram: “Dizenos quando sucederão estas coisas e que sinal
haverá da tua vinda e da consumação do
século.”
Mateus 24:3
Slide 41. “E, certamente, ouvireis falar de guerras e
rumores de guerras; vede, não vos assusteis,
porque é necessário assim acontecer, mas
ainda não é o fim…” Mateus 24:6

Slide 42. “Porquanto se levantará nação contra nação,
reino contra reino, e haverá fomes e
terremotos em vários lugares;…” Mateus 24:7

Slide 43. Além do que Mateus disse, há outros sinais
que nos alertam da proximidade da segunda
vinda de Jesus. Por exemplo, a luta entre os
ricos e os pobres (Tiago 5:1-8).

Slide 44. “Atendei, agora, ricos, chorai lamentando, por
causa das vossas desventuras, que vos
sobrevirão.” Tiago 5:1

Slide 45. “Eis que o salário dos trabalhadores que
ceifaram os vossos campos e que por vós foi
retido com fraude está clamando;...” Tiago 5:4

Slide 46. “…e os clamores dos ceifeiros penetraram até
aos ouvidos do Senhor dos Exércitos…” Tiago
5:4
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Slide 47. “Tendes vivido regaladamente sobre a terra;
tendes vivido nos prazeres; tendes engordado
o vosso coração, em dia de matança;” Tiago
5:5

Slide 48. “…tendes condenado e matado o justo, sem
que ele vos faça resistência…” Tiago 5:6

Slide 49. “Sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda do
Senhor. Eis que o lavrador aguarda com
paciência o precioso fruto da terra, até
receber as primeiras e as últimas chuvas…”
Tiago 5:7
Slide 50. “…Sede vós também pacientes e fortalecei o
vosso coração, pois a vinda do Senhor está
próxima.” Tiago 5:8

Slide 51. A agonia do povo (Lucas 21:26), etc.

Slide 52. E, claro, problemas familiares também são um
sinal de que Jesus está vindo
em breve.

Slide 53. “Sabe, porém, isto: nos últimos dias,
sobrevirão tempos difíceis,…” 2 Timóteo 3:1
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Slide 54. “…pois os homens serão egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos,
irreverentes,...” 2 Timóteo 3:2

Slide 55. “…desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,…”
2 Timóteo 3:3

Slide 56. “…traidores, atrevidos, enfatuados, mais
amigos dos prazeres que amigos de Deus,…” 2
Timóteo 3:4

Slide 57. “…tendo forma de piedade, negando-lhe,
entretanto, o poder. Foge também destes.” 2
Timóteo 3:5

Slide 58. Os perigos que rondam as nossas casas não
escaparam o aviso profético. Mas eles são
suportáveis se nos lembrarmos de que algo
grande está prestes a acontecer. E isso vai
acontecer. A segunda vinda de Cristo é a única
esperança para as famílias humanas.
Slide 59. III. PRECISAMOS DE PREPARAÇÃO
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Slide 60. "Mãe – disse um menino – , meu professor
disse que este mundo é um lugar temporário
onde Deus nos permite viver até estarmos
prontos para um novo Mundo; mas, mãe, eu
não vejo ninguém se preparando para isso.
Você se prepara para ir trabalhar e a tia Elsa
se prepara quando vem nos visitar; mas eu
não vejo ninguém se preparar para ir para o
céu. Se todo mundo quer chegar lá, por que
não se preparam?” Você não acha que essa é
uma boa pergunta?
Slide 61. Mas realmente, como podemos preparar-nos
para isso? Na verdade, não é
tão difícil assim. Vamos falar sobre isso em
nosso próximo tópico. O título será: "Como ter
uma nova família“. Não perca.
Slide 62. Todos os eventos desagradáveis e todas as
notícias ruins que recebemos são, na verdade,
boas novas, pois essas coisas predizem o que
está prestes a acontecer.

Slide 63. Há uma história sobre uma mãe que enviou
sua filha e filho em um navio sob a proteção
da tripulação. O pai estaria esperando por
eles na chegada. Mas, quando eles estavam
no meio do mar, veio uma grande
tempestade.
Muitos passageiros estavam com medo, a
menina também chorava de medo. Nada
poderia acalmá-la, até que seu irmão mais
novo disse-lhe: "Não chore Rosita, lembre-se
que o pai está esperando por nós assim que a
tempestade acabar".
Slide 64. Essa mensagem também serve para nós.
Espere só um pouco mais, porque
quando tudo isso acabar, e Jesus retornar para
nos salvar, estaremos ao lado do
nosso Pai Celestial. Vamos orar para que
possamos encontrar força nesta
promessa.
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4. COMO TER UMA FAMÍLIA NOVA
Slide 1.

Cura na família

Slide 2.

COMO TER UMA FAMÍLIA NOVA

Slide 3.

Eu tenho problemas com a minha esposa,
meus filhos, meus sogros. Nós não nos
entendemos, nós discutimos durante o dia
todo. Nossa casa é um hospício! Eu não
aguento mais! Existe uma solução para esta
loucura? Eu quero uma nova família! Mas eu
não quero obter um divórcio e ter que
começar tudo de novo.
Isso nem sempre é o melhor caminho. Como
minha família pode ser restaurada?

Slide 4.

Agora, antes de começar, temos que admitir
isso: I. TODOS PECARAM

Slide 5.

“...como está escrito: Não há justo, nem um
sequer,…” Romanos 3:10

Slide 6.

“…não há quem entenda, não há quem
busque a Deus;” Romanos 3:11
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Slide 7.

“Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele ou o
leopardo, as suas manchas? Então, poderíeis
fazer o bem, estando acostumados a fazer o
mal.” Jeremias 13:23

Slide 8.

Depois de experimentar dezenas de pares de
sapatos e não encontrar o certo, uma mulher
estressou o gerente da loja, que finalmente
disse a ela: "Senhorita, se você não é perfeita,
como você espera encontrar um sapato
perfeito?“ Os textos anteriores nos revelam
que ninguém em sua família, incluindo você, é
perfeito. Esse fato deve nos ajudar a sermos
mais tolerantes um com os outros e pacientes
quando alguém cometer um erro. Por que não
conseguimos ser perfeitos?

Slide 9.

“Por isso, o pendor da carne é inimizade
contra Deus, pois não está sujeito à lei de
Deus, nem mesmo pode estar.” Romanos 8:7

Slide 10. Diante dessa realidade, o que precisamos?

Slide 11. “Não te admires de eu te dizer: importa-vos
nascer de novo.” João 3:7

Slide 12. Um escultor pode pegar um pedaço de
mármore e transformá-lo em uma estátua;
mas continua a ser um pedaço inanimado de
mármore.
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Slide 13. Um relojoeiro pode levar um relógio quebrado
e limpar suas engrenagens, eixos, rodas, etc.;
mas se ele não substituir o pedaço quebrado,
o relógio continuará marcando a hora errada.

Slide 14. Um homem pobre pode se vestir de rei; mas
ele vai continuar a ser um homem pobre.

Slide 15. Da mesma forma, um pecador pode tentar
mudar o seu comportamento exterior até o
ponto de estar tão moralmente refinado como
Saulo de Tarso ou Nicodemos, um professor
de Israel, mas, se não nascer de novo, ele não
pode ver o reino de Deus.
Slide 16. II. COMO COMEÇAR DE NOVO
Jesus mostrou duas maneiras para nascer de
novo:

Slide 17. “Havia, entre os fariseus, um homem
chamado Nicodemos, um dos principais dos
judeus…” João 3:1

Slide 18. “Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse:
Rabi, sabemos que és Mestre vindo da parte
de Deus; porque ninguém pode fazer estes
sinais que tu fazes, se Deus não estiver com
ele.” João 3:2
Slide 19. “Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um
homem nascer, sendo velho? Pode,
porventura, voltar ao ventre materno e nascer
segunda vez?” João 3:4

36
Slide 20. “Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade
te digo: quem não nascer da água e do
Espírito não pode entrar no reino de Deus..”
João 3:5

Slide 21. O batismo pela água representa a morte da
sua antiga vida e o nascimento de
uma nova vida. O nascimento espiritual é uma
nova vida guiada pelo Espírito
Espírito. Depois do batismo, podemos
experimentar um novo relacionamento, que a
Bíblia
descreve desta forma:
Slide 22. “E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao
nosso coração o Espírito de seu Filho, que
clama: Aba, Pai!…” Gálatas 4:6

Slide 23. “De sorte que já não és escravo, porém filho;
e, sendo filho, também herdeiro por Deus.”
Gálatas 4:7

Slide 24. O apóstolo Paulo escreve sobre a família
celestial. Deus, que está novamente reunindo
sua família na terra, aguarda com expectativa
o momento em que Ele irá unir a família no
céu com a família da terra e fazer uma grande
família. Nós podemos fazer parte desta família
através do nascimento ou por adoção. Nosso
nascimento natural não nos prepara para o
céu. É por isso que o próprio Jesus declarou
que devemos nascer de novo.
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Slide 25. Deve haver uma mudança: uma
transformação de vida que reflete os traços
e os atributos da família celeste. O processo
de adopção acontece através dessa
transformação. Paulo refere a isso como a
"Adoção de filhos". Que privilégio! A maior
honra que Deus poderia dar ao homem mortal
é nos adotar como filhos, dando-nos o
privilégio de chamá-lo de pai. Observe o que
nos tornamos quando entregamos nossas
vidas ao Senhor:
Slide 26. “E, assim, se alguém está em Cristo, é nova
criatura; as coisas antigas já passaram; eis que
se fizeram novas.” 2 Coríntios 5:17

Slide 27. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo e é
batizado pela Palavra de Deus, vai tentar
melhorar seu relacionamento com seus
familiares. Isto é, de longe, a melhor evidência
que alguém nasceu de novo. É assim que as
famílias mudam. Assim como você reconhece
uma árvore pelo fruto que ela produz, aquele
que nasce de novo vai dar evidência disso
através de seus frutos;
Slide 28. “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra
estas coisas não há lei.” Gálatas 5:22,23

Slide 29. “…E os que são de Cristo Jesus crucificaram a
carne, com as suas paixões e
concupiscências.” Gálatas 5:24

Slide 30. É importante ressaltar que a palavra fruto está
no singular. As nove virtudes aqui
apresentadas são como nove uvas em um
cacho ou os gomos de uma laranja. Além
disso, observe o seguinte:
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Slide 31. “Todo aquele que é nascido de Deus não vive
na prática de pecado; pois o que permanece
nele é a divina semente; ora, esse não pode
viver pecando, porque é nascido de Deus.” 1
João 3:9
Slide 32. A presença de Deus pode, então, tornar-se
como um escudo para protegê-lo contra a
tentação.
Nada nos ajuda melhor do que sentir a
presença de Deus em nossas vidas. Aquele
que é nascido de Deus tem a Cristo em seu
coração e não pode pecar.
Slide 33. III. TORNANDO-SE
Aqui está um texto de João que serve para
abrir os nossos olhos:

Slide 34. “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes
o poder de serem feitos filhos de Deus, a
saber, aos que crêem no seu nome;…” João
1:12

Slide 35. “…os quais não nasceram do sangue, nem da
vontade da carne, nem da vontade do
homem, mas de Deus.” João 1:13

Slide 36. Se nós temos que nos tornar parte da família
de Deus, é porque nossa natureza vai de
acordo com o projeto original de Deus. O
pecado tem distorcido os traços de caráter em
nós que nos tornaria dignos da família
celestial, mas se
aceitarmos a salvação em vez da morte, então
podemos receber a vida eterna mais uma vez.
No entanto, não é apenas qualquer tipo de
batismo que precisamos. Vamos lembrar
como Jesus foi batizado:
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Slide 37. “Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia
para o Jordão, a fim de que João o batizasse…”
Mateus 3:13

Slide 38. “…Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que
preciso ser batizado por ti, e tu vens a
mim?…” Mateus 3:14

Slide 39. “Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por
enquanto, porque, assim, nos convém cumprir
toda a justiça. Então, ele o admitiu…” Mateus
3:15

Slide 40. “Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se
lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus
descendo como pomba, vindo sobre ele…”
Mateus 3:16

Slide 41. “…E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o
meu Filho amado, em quem me comprazo.”
Mateus 3:17

Slide 42. Aqui estão alguns pontos que precisamos
destacar: Jesus não era um bebê, mas um
homem de 30 anos de idade, quando ele
decidiu se batizar. Ele que não tinha pecado
nos deu um exemplo para nós seguirmos.
Batismo é um termo grego, que significa
imergir, a alguém que dá o seu
consentimento. Significa enterrar o passado e
começar de novo. Aqui estão dois exemplos
dos benefícios do batismo para a família
inteira:
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Slide 43. “Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de
Tiatira, vendedora de púrpura, temente a
Deus, nos escutava; o Senhor lhe abriu o
coração para atender às coisas que Paulo
dizia…” Atos 16:14
Slide 44. “…Depois de ser batizada, ela e toda a sua
casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou
fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai.
E nos constrangeu a isso.” Atos 16:15

Slide 45. “Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e
serás salvo, tu e tua casa...” Atos 16:31

Slide 46. “…E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos
os de sua casa…” Atos 16:32

Slide 47. “…Naquela mesma hora da noite, cuidando
deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A
seguir, foi ele batizado, e todos os seus…”
Atos 16:33

Slide 48. “…Então, levando-os para a sua própria casa,
lhes pôs a mesa; e, com todos os seus,
manifestava grande alegria, por terem crido
em Deus…” Atos 16:34

Slide 49. Quando uma criança foi perguntado de onde
ele vive, ele respondeu: "Eu moro no céu "
Depois de ser constantemente questionada,
ele explicou: "Antes, meu pai era um bêbado,
ele nos batia e nos deixava com fome e sem
roupas. Minha mãe dizia que a nossa casa era
um inferno. Mas um dia meu pai se tornou
cristão. Então, todos nós fomos batizados.
Meu pai mudou tanto, que a minha mãe
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nunca se cansa de dizer que o nosso lar é o
céu!"
Slide 50. (Promova o tópico do dia seguinte e faça o
apelo) COMO MANTER SUA
FAMÍLIA UNIDA

Slide 51. Amanhã vamos compartilhar outro tópico
emocionante "Como manter a sua família
unida ".
Mas, antes de voltar para nossas casas hoje,
temos que decidir. Se você realmente quer
uma família nova, você deve enterrar sua
antiga vida. Eu estou certo que você
compreende agora o que estou dizendo, na
piscina batismal; você pode assistir a sua
família nascer de novo. A boa notícia é que
nós planejamos ter um batismo no próximo
sábado. (Faça o chamado).
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5. COMO MANTER SUA FAMÍLIA UNIDA
Slide 1.

Cura na Família

Slide 2.

COMO MANTER SUA FAMÍLIA UNIDA

Slide 3.

Antes de ir para o trabalho, a mãe faz o café
da manhã, enquanto ela pede aos filhos para
se prepararem para a escola.
O pai já está na porta, dizendo adeus. Eles não
vão se ver até tarde da noite. E isso se repete
dia após dia.
Como é possível manter sua família unida no
meio de todo este caos?

Slide 4.

I. PRIORIDADES

Slide 5.

Assim como nossos pais terrenos, nosso Pai
celeste também quer nos manter perto dele.
Mas se nós gastamos em torno de 14 horas
por dia, sete dias por semana, fazendo
negócios, cuidando da casa, saindo com os
amigos, indo ao banco, clube, etc., o tempo
todo, perdemos nosso tempo com Deus. Não
sobra tempo para gastar com Ele. Se não
conseguimos dar a Deus nem um minuto do
nosso dia, como vamos estar prontos a ir para
o céu? É por isso que precisamos nos
perguntar: Vale a pena passar pela vida sem
procurar Deus em primeiro lugar?
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Slide 6.

“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão
trabalham os que a edificam; se o SENHOR
não guardar a cidade, em vão vigia a
sentinela…” Salmos 127:1

Slide 7.

“Inútil vos será levantar de madrugada,
repousar tarde, comer o pão que
penosamente granjeastes; aos seus amados
ele o dá enquanto dormem…” Salmos 127:2

Slide 8.

Não se esqueça que as pessoas mais felizes na
terra são aqueles que Deus é a primeira,
última e melhor coisa de suas vidas.
Permanecer em Deus é tão importante que
Ele declarou ser um mandamento, o primeiro
de sua Lei.

Slide 9.

“Não terás outros deuses diante de mim.”
Êxodo 20:3

Slide 10. Dinheiro, prazer, vício, afeição humana,
qualquer coisa que fique entre o Senhor e nós
se torna um deus substituto. Aqui está uma
ilustração do que um falso deus é: Pegue uma
nota de dólar e leia a inscrição da seguinte
maneira: NO OURO NÓS CONFIAMOS.
(Explique a diferença) Jesus também declarou
o que deve ser a nossa prioridade:
Slide 11. “Observai as aves do céu: não semeiam, não
colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo,
vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não
valeis vós muito mais do que as aves?”
Mateus 6:26
Slide 12. “Qual de vós, por ansioso que esteja, pode
acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Mateus 6:27

44
Slide 13. “…E por que andais ansiosos quanto ao
vestuário? Considerai como crescem os lírios
do campo: eles não trabalham, nem fiam…”
Mateus 6:28

Slide 14. “…Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão,
em toda a sua glória, se vestiu como qualquer
deles…” Mateus 6:29

Slide 15. “Ora, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós outros, homens de
pequena fé?...” Mateus 6:30

Slide 16. “…Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que
comeremos? Que beberemos? Ou: Com que
nos vestiremos?…” Mateus 6:31

Slide 17. “…Porque os gentios é que procuram todas
estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que
necessitais de todas elas;…” Mateus 6:32

Slide 18. “Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e
a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.” Mateus 6:33

Slide 19. Se não permanecermos nEle, estamos nos
expondo a viver sem a proteção de Deus,
como órfãos desabrigados que têm um pai
rico.
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Slide 20. II. UM DIA PARA SE APROXIMAR DE DEUS E DA
FAMÍLIA
Vamos estudar agora um mandamento que
vai nos ajudar a manter uma conexão com
Deus e com as nossas famílias. É o quarto
mandamento, vamos lê-lo:
Slide 21. “Lembra-te do dia de sábado, para o
santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a
tua obra…” Êxodo 20:8,9

Slide 22. “…Mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR,
teu Deus; não farás nenhum trabalho, nem tu,
nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu
servo, nem a tua serva, nem o teu animal,
nem o forasteiro das tuas portas para
dentro;…” Êxodo 20:10
Slide 23. “…porque, em seis dias, fez o SENHOR os céus
e a terra, o mar e tudo o que neles há e, ao
sétimo dia, descansou; por isso, o SENHOR
abençoou o dia de sábado e o santificou.”
Êxodo 20:11
Slide 24. Somos chamados a realizar todo o nosso
trabalho nos seis dias que Deus nos dá, e para
adorar ao Senhor com nossas famílias no
sétimo dia. Depois de trabalharmos durante
seis dias, Deus espera que passemos o tempo
com Ele no sábado. Esse hábito ajuda a
manter as famílias unidas e nos dá força para
a próxima semana que se inicia.
Slide 25. Mas isso só pode acontecer no sétimo dia.
Muitas pessoas não sabem que no ano 321, o
imperador romano, Constantino, decretou o
domingo, ao invés do sábado, como o dia de
descanso. Desde então, milhões de pessoas
descansam em um dia que não tem sentido.
Mas aqueles que escolhem adorar ao Senhor
no verdadeiro dia de descanso serão
recompensados.
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Slide 26. Imagine que você deve escolher um entre sete
envelopes que parecem exatamente iguais.
Apenas um deles contém um cheque com
uma grande quantia de dinheiro. Você só
pode escolher um. Você não gostaria de
escolher aquele que tem o cheque dentro?
Parece que todos os dias da semana são
iguais, mas eles não são.
Desde a criação, o sábado é diferente de
todos os outros, porque Deus descansou
nesse dia; o abençoou e o santificou.
Slide 27. “E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou;
porque nele descansou de toda a obra que,
como Criador, fizera.” Gênesis 2:3

Slide 28. O dia de sábado começa na sexta-feira,
quando o sol se põe. Se cada membro da
família ajudar a tornar o sábado um dia
especial, cada um estará incentivando a união
da família. Aqui estão algumas
recomendações para ter em mente:
Slide 29. “Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o
SENHOR: Amanhã é repouso, o santo sábado
do SENHOR;...” Êxodo 16:23

Slide 30. “…o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o
que quiserdes cozer em água, cozei-o em
água; e tudo o que sobrar separai, guardando
para a manhã seguinte. Êxodo 16:23

Slide 31. A fim de evitar o estresse, devemos deixar o
vestuário, alimentação, etc., prontos desde
sexta-feira, o dia da preparação.
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Slide 32. Vejam como a sexta feira é considerada no
Novo Testamento: “Era o dia da preparação, e
começava o sábado.” Lucas 23:54

Slide 33. Temos uma tarefa muito importante para
realizar a cada sábado: “Alegrei-me quando
me disseram: Vamos à Casa do SENHOR.”
Salmos 122:1

Slide 34. Após o nosso descanso noturno, vamos à
igreja com nossos familiares na manhã
seguinte.
O resto do dia podemos usar para passar
tempo com a nossa família, ou participando
das atividades da igreja, ou servindo a
comunidade.
Slide 35. III. OUTROS SEGREDOS PARA MANTER SUA
FAMÍLIA UNIDA

Slide 36. Havia um rei árabe que tinha seis regras para
a criação de seus filhos.

Slide 37. Passado algum tempo, ele se casou e teve
filhos. Quando alguém
perguntou se ele tinha sido bem sucedido com
suas seis regras, ele respondeu:
"Quando eu era solteiro, eu tinha seis regras
para criar meus filhos, e agora eu tenho
seis filhos e nenhuma regra".
Slide 38. “Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme
ao SENHOR e se compraz nos seus
mandamentos…”
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Slide 39. “…A sua descendência será poderosa na terra;
será abençoada a geração dos justos…”

Slide 40. “Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a
sua justiça permanece para sempre.”

Slide 41. Já estive em lugares onde as crianças mudam
os placas de trânsito para confundir uma rua
com a outra.
Mas não é engraçado quando você percebe
que tem vivido uma vida de mentiras, onde o
que é bom é chamado
ruim e que é prejudicial é considerado bom.
Muitas pessoas querem viver sem regras, mas
a palavra de Deus ainda está disponível para
nos proteger do engano.
Slide 42. Em espanhol, como também no português, é
interessante notar que a palavra FELICIDAD
(felicidade),
começa com a palavra Fe, ou fé. Mas as
próximas duas sílabas, LICI, significam aquilo
que é lícito ou legal? Aquilo que é lícito de
acordo com a lei de Deus. Vamos manter isso
em mente...
Slide 43. "...O pecado é a transgressão da lei" Quando
não guardamos os mandamentos de Deus,
estamos fazendo o que é ilícito, nós estamos
quebrando a lei de Deus.

Slide 44. Os outros mandamentos: Não adulterarás,
honra teu pai e tua mãe, não minta, etc.,
também ajudam a manter a unidade na a
família.
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Slide 45. Quando sentimos o cheiro de um recipiente,
podemos deduzir se contém perfume
ou uma substância fedorenta.

Slide 46. Da mesma forma, existem famílias que
perfumam suas casas e seus bairros com sua
presença. Há outras famílias que expelem
desdém para aqueles que os rodeiam. Isso
também ocorre com os cristãos.
Slide 47. Ralph Waldo Emerson escreveu: "A felicidade
é um perfume que você não consegue
derramar sobre os outros sem ficar também
perfumado."

Slide 48. Viver pela fé é o começo da felicidade, mas
para vivenciarmos uma felicidade completa,
devemos viver em harmonia com os sábios
preceitos de Deus. Guardar os mandamentos
de Deus nos mantém dentro da lei. Não
mantê-los nos faz sentir forasteiros. Aquele
que não vive na lei de Deus, não está vivendo
corretamente.
Slide 49. Às vezes os problemas nos esmagam, mas
você sabia que mesmo os nossos maiores
problemas já foram resolvidos?
Antes de terminar, quero enfatizar esta
promessa:
Slide 50. “O SENHOR te porá por cabeça e não por
cauda; e só estarás em cima e não debaixo,...”
Deuteronômio 28:13

Slide 51. “…se obedeceres aos mandamentos do
SENHOR, teu Deus, que hoje te ordeno, para
os guardar e cumprir.” Deuteronômio 28:13
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Slide 52. Este é o meu maior desejo para cada um de
vocês. Convido você a fazer uma
aliança com Deus, guardando os Seus
mandamentos, todos eles,
incluindo o quarto. Junte-se a nós no próximo
sábado. (Orar)
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6. COMO SUPERAR A MORTE NA FAMÍLIA
Slide 1.

Cura na família

Slide 2.

COMO SUPERAR A MORTE NA FAMÍLIA

Slide 3.

Quem pode ser o maior estraga prazeres
durante uma cerimônia de casamento?
Bem... o pastor! Você pode imaginar uma
cerimônia de casamento, onde todo mundo
está feliz, mas, então, o pastor declara ao
marido e sua mulher: "até que a morte os
separe".
Que frase triste! Ela implica que não importa o
quão feliz você e sua família podem ser, um
dia, vocês serão separados pela morte.

Slide 4.

Aposto que você conhece o ditado: "há um
remédio para tudo, exceto para a morte “ ou:
“Enquanto há vida, há esperança.” Estes são
provérbios positivos que sugerem que,
enquanto você fizer um esforço, você pode
superar qualquer coisa, não importa a
quantidade dos seus problemas. Mas há um
problema que nem mesmo esses provérbios
prometem resolver: a morte. Felizmente,
temos uma boa notícia: esse problema já foi
resolvido!

Slide 5.

I. DEUS NÃO QUERIA QUE A MORTE EXISTISSE
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Slide 6.

Deus quer o que é melhor para nós. A morte
não é um amigo, como muitas
filosofias e algumas religiões ensinam. É um
estranho indesejável.

Slide 7.

Doença e morte bateram na porta de uma
família que Jesus amava muito: Lázaro, Marta
e Maria. Você sabe qual é o verso mais curto
da Bíblia?

Slide 8.

“Jesus chorou.” João 11:35

Slide 9.

O verso o mais curto da Bíblia revela como
nosso Salvador se sente em relação à morte.
Se você ler o capítulo inteiro, vai descobrir
que Jesus amava esta família, e sentiu a
mesma dor que sentimos quando perdemos
um ente querido.
A história explica o que acontece quando uma
pessoa morre e ela também nos enche de
esperança.
Primeiro, vamos olhar para um detalhe muito
importante:

Slide 10. “Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso
amigo Lázaro adormeceu, mas vou para
despertá-lo.” João 11:11

Slide 11. Jesus disse aqui que Lázaro estava dormindo,
comparando a morte com o sono.
A Bíblia ensina que o túmulo não é um lugar
sombrio, mas um lugar temporário de
descanso.
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Slide 12. II. O QUE É A MORTE?

Slide 13. Vamos olhar para o processo da morte,
voltando desde o começo. “Então, formou o
SENHOR Deus ao homem do pó da terra e lhe
soprou nas narinas o fôlego de vida, e o
homem passou a ser alma vivente.” Gênesis
2:7
Slide 14. Aqui encontramos uma equação matemática:
a poeira (ou o corpo) mais o sopro da vida (ou
espírito) é igual a uma alma vivente (pessoa),
como é descrito em algumas traduções
antigas da Bíblia. Lembre-se que a palavra
“anima” é uma palavra que significa
movimento, por exemplo, desenhos
“animados”.
Slide 15. Então, o que é uma alma vivente? É um
organismo perfeito que é mantido em
movimento graças à vida que vem de Deus,
assim como um
dispositivo eletrônico que fica ativo enquanto
tiver uma fonte de energia.
Slide 16. Cadáveres permanecem inconscientes, que é
o que Salomão declarou: “Para aquele que
está entre os vivos há esperança; porque mais
vale um cão vivo do que um leão morto...”
Eclesiastes 9:4
Slide 17. “...Porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma,
nem tampouco terão eles recompensa,
porque a sua memória jaz no esquecimento.”
Eclesiastes 9:5
Slide 18. “…Amor, ódio e inveja para eles já pereceram;
para sempre não têm eles parte em coisa
alguma do que se faz debaixo do sol…”
Eclesiastes 9:6
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Slide 19. Jó também declarou que o falecido não tem
conhecimento do que acontece com aqueles
que permanecem vivos (que pode ser
encontrado em Jó 14.) Ele também nos diz
que chegará o dia em que os mortos irão
ressuscitar. Paulo afirmou a mesma coisa:
Slide 20. “Não queremos, porém, irmãos, que sejais
ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes como os demais,
que não têm esperança…” 1 Tessalonicenses
4:13
Slide 21. “…Pois, se cremos que Jesus morreu e
ressuscitou, assim também Deus, mediante
Jesus, trará, em sua companhia, os que
dormem…” 1 Tessalonicenses 4:14

Slide 22. “…Ora, ainda vos declaramos, por palavra do
Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até
à vinda do Senhor, de modo algum
precederemos os que dormem.…”

Slide 23. “...Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua
palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e
ressoada a trombeta de Deus,...”

Slide 24. “…descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro;...” 1 Tessalonicenses
4:16

Slide 25. “…depois, nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles,...”
1 Tessalonicenses 4:17
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Slide 26. “…entre nuvens, para o encontro do Senhor
nos ares, e, assim, estaremos para sempre
com o Senhor.” 1 Tessalonicenses 4:17

Slide 27. Note que Paulo também usa o termo "sono“.
É claro para ele: os mortos estão dormindo.
Eles vão despertar quando Cristo voltar. Os
primeiros cristãos sofreram terrível
perseguição nas mãos do Império Romano e
as palavras de Paulo deram conforto para
aqueles que iriam morrer e para aqueles que
perderam entes queridos.
Slide 28. III. COMEÇANDO CEDO

Slide 29. Vamos ler essa história comovente: “Em dia
subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade
chamada Naim, e iam com ele os seus
discípulos e numerosa multidão…”

Slide 30. “…Como se aproximasse da porta da cidade,
eis que saía o enterro do filho único de uma
viúva; e grande multidão da cidade ia com
ela…”

Slide 31. “…Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e
lhe disse: Não chores!…”

Slide 32. “…Chegando-se, tocou o esquife e, parando os
que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando:
levanta-te!…”
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Slide 33. “…Sentou-se o que estivera morto e passou a
falar; e Jesus o restituiu a sua mãe...”

Slide 34. O cadáver do jovem estava sendo carregado
numa procissão em direção ao cemitério em
Nain. Mas, do outro lado da estrada vinha um
outro grupo, que incluía Jesus. Ele
transformou a procissão fúnebre em um
desfile triunfante.
Slide 35. Jesus também trouxe alegria para uma casa
onde uma jovem estava sob o sono da morte.

Slide 36. “Eis que veio um homem chamado Jairo, que
era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos
pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a
sua casa…”

Slide 37. “Pois tinha uma filha única de uns doze anos,
que estava à morte. Enquanto ele ia, as
multidões o apertavam…”

Slide 38. “Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da
casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha
já está morta, não incomodes mais o
Mestre…”

Slide 39. “…Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não
temas, crê somente, e ela será salva…”
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Slide 40. “…E todos choravam e a pranteavam. Mas ele
disse: Não choreis; ela não está morta, mas
dorme…”

Slide 41. “…E riam-se dele, porque sabiam que ela
estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela
mão, disse-lhe, em voz alta: Menina, levantate!...”

Slide 42. “Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se
levantou, e ele mandou que lhe dessem de
comer…”

Slide 43. Ele se aproximou de sua cama e deu lhe de
volta a vida.

Slide 44. Mas vamos voltar para a história de Lázaro...
“Então, ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe
Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal,
porque já é de quatro dias…” João 11:39

Slide 45. “Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se
creres, verás a glória de Deus?” João 11:40

Slide 46. “…E, tendo dito isto, clamou em alta voz:
Lázaro, vem para fora!...” João 11:43
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Slide 47. “…Saiu aquele que estivera morto, tendo os
pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto
envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus:
Desatai-o e deixai-o ir…” João 11:44

Slide 48. Jesus chegou ao sepulcro e pediu para
remover a pedra que cobria a entrada do
túmulo de Lázaro. Ele então chamou o nome
do seu amigo. Já tinham se passado quatro
dias desde que Lázaro tinha morrido e seu
corpo já tinha começado a se decompor. Mas
a morte voou longe do doador da vida e
Lázaro saiu andando do túmulo. A família
estava reunida.

Slide 49. Está vendo? Com Jesus, até mesmo a morte
tem uma solução. Poderíamos, então, alterar
os ditados e dizer: “Há um remédio para tudo,
até mesmo para a morte. "

Slide 50. "Mesmo quando não há vida, há esperança."

Slide 51. Há também algo imortal: as palavras que Jesus
falou a Marta. Estas são as mesmas palavras
que nos asseguram que nada, nem mesmo a
morte pode nos separar do nosso Salvador:

Slide 52. “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a
vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá;” João 11:25
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Slide 53. Nós, cristãos, temos esta certeza: “...que este
é Deus, o nosso Deus para todo o sempre; ele
será nosso guia até à morte..” Salmos 48:14

Slide 54. Amanhã será o grande final. Vamos falar sobre
uma grande família e quando você ouvir falar
deles, eu tenho certeza que vai querer tornarse parte dela. Não perca. Mas antes de
concluir, vamos meditar nisso:
Slide 55. O apóstolo Paulo sabia que ele seria
decapitado, mas ele não estava receoso:

Slide 56.

“Quanto a mim, estou sendo já oferecido por
libação, e o tempo da minha partida é
chegado…” 2 Timóteo 4:6

Slide 57. “…Combati o bom combate, completei a
carreira, guardei a fé…” 2 Timóteo 4:7

Slide 58. “Já agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele
Dia; e não somente a mim, mas também a
todos quantos amam a sua vinda…” 2 Timóteo
4:8
Slide 59. Ele sabia que todos aqueles que acreditam no
Senhor e suas promessas será trazido de volta
à vida no futuro. É por isso que o batismo é
essencial.
Precisamos morrer para si mesmos agora,
para que não precisemos morrer depois.
(Faça um apelo para o batismo no sábado)
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7. A GRANDE FAMÍLIA DE DEUS
Slide 1.

Cura na família

Slide 2.

A GRANDE FAMÍLIA DE DEUS
Pessoas que são da mesma família ou
descendentes de alguma pessoa famosa,
orgulhosamente exibem sua árvore
genealógica.

Slide 3.

Mas há uma família mais ilustre, maior do que
qualquer outra família nesta terra, que você
provavelmente vai querer participar. Você
consegue adivinhar de que família eu estou
falando?

Slide 4.

I. A FAMÍLIA DIVINA
Toda família tem um sobrenome. A família de
Deus também tem.

Slide 5.

“Por esta causa, me ponho de joelhos diante
do Pai, de quem toma o nome toda família,
tanto no céu como sobre a terra,” Efésios
3:14,15

Slide 6.

Deus está acima de tudo, Ele é imortal, Ele
pode fazer todas as coisas,
Ele conhece todas as coisas, Ele é
onipresente. Deus é infinito e sem limites.
Ele é justo e santo, misericordioso e
compassivo, paciente e cheio de
amor e fidelidade. Ele não teve começo e vai
viver para sempre.
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Slide 7.

A divindade existe em três pessoas:
Deus Pai: Criador, o Mantenedor, Soberano de
toda a criação.
Deus Filho: que tomou forma humana,
nascendo de uma virgem, Ele era o Messias
prometido, morreu por nós, ressuscitou, foi
para o céu e em breve voltará para restaurar
todas as coisas.
Deus o Espírito Santo: que também esteve
envolvido na criação deste mundo, na
encarnação e na redenção. Ele inspirou a
Escritura, nos guia para a verdade e capacita a
igreja através de seus dons.

Slide 8.

Em uma escala menor, encontramos outros
seres, mais baixos do que a divindade, mas
superiores a nós (Salmo 8: 4, 5), os anjos.
“Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a
seus anjos faz ventos, e a seus ministros,
labareda de fogo…” Hebreus 1:7

Slide 9.

“Não são todos eles espíritos ministradores,
enviados para serviço a favor dos que hão de
herdar a salvação?” Hebreus 1:14

Slide 10. Os anjos são seres espirituais com qualidades
surpreendentes: eles não são tão limitados
como nós somos, eles podem viajar
rapidamente, e às vezes, eles ajudam as
pessoas em necessidade, tomando forma
humana (Gênesis 19). A Bíblia dá muitos
exemplos de sua intervenção em assuntos
humanos.
Slide 11. No terceiro nível estão os habitantes de todos
os planetas. Longe das fantasias e programas
de TV, a Bíblia fala sobre os habitantes de
outros mundos que não caíram em pecado
como fizemos.
Slide 12. Acerca deles, Jó declara: “quando as estrelas
da alva, juntas, alegremente cantavam, e
rejubilavam todos os filhos de Deus?” Jó 38:7
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Slide 13. Eles são seres perfeitos que adoram a Deus
em pureza e estão cientes dos eventos que
ocorrem no nosso planeta. Eles esperam o dia
em que todos nós poderemos ser reunidos.

Slide 14. II. A FAMÍLIA TERRENA
Mas Deus também tem a Sua familia terrena

Slide 15. Nós, os habitantes da terra, bem como os
anjos, nos encontramos divididos em dois
grupos: aqueles de nós que amam a Deus, e
aqueles que, quer reconheçam ou não, se
juntaram às forças satânicas. Desde os dias de
Noé ambos os grupos foram identificados
como o seguinte:
Slide 16. “Como se foram multiplicando os homens na
terra, e lhes nasceram filhas,…” Gênesis 6:1

Slide 17. “…vendo os filhos de Deus que as filhas dos
homens eram formosas, tomaram para si
mulheres, as que, entre todas, mais lhes
agradaram...” Gênesis 6:2

Slide 18. Em contraste com os filhos de Deus, existem
os filhos dos homens. O primeiro grupo
compõe a igreja. O termo igreja, ekklesia, vem
de duas palavras gregas: ek (fora) e Kaleo
(chamar).
Slide 19. Durante um estado de emergência a polícia
chama as pessoas a abandonarem a zona de
perigo.
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Slide 20. Da mesma forma, a igreja é composta de
pessoas que ouvem o chamado de Deus para
deixar o mundo em rebelião antes que seja
destruído.

Slide 21. Isso é o que Noé, Ló e Abraão fizeram quando
eles foram chamados a deixarem suas casas.

Slide 22. “Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua
terra, da tua parentela e da casa de teu pai e
vai para a terra que te mostrarei;…” Gênesis
12:1

Slide 23. “…de ti farei uma grande nação, e te
abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu
uma bênção!…” Gênesis 12:2

Slide 24. “Abençoarei os que te abençoarem e
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti
serão benditas todas as famílias da terra…”
Gênesis 12:3

Slide 25. Uma vez fora da zona de perigo, Deus deu a
Abraão uma grande família para que os seus
descendentes restaurassem o planeta
novamente. Eles entraram no Egito, onde
cresceram ainda mais.
Slide 26. Então, guiados por Moisés, os filhos de Israel
deixaram o Egito para estabelecerem
suas vidas na terra prometida, de onde eles
iriam partilhar as suas bênçãos para o resto do
mundo.
Infelizmente, Israel, a nação escolhida, não
cumpriu a sua missão, por isso Jesus atribuiu a
tarefa a outro grupo.
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Slide 27. Que nova entidade Jesus estabeleceu? Foi
algo completamente diferente?

Slide 28. “Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre
esta pedra edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra
ela.” Mateus 16:18

Slide 29. “...edificados sobre o fundamento dos
apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo
Jesus, a pedra angular;” Efésios 2:20

Slide 30. A igreja que Jesus estabeleceu nada mais é do
que a continuação de Israel. As mensagens
entregues por seus profetas formam a
fundação da igreja cristã. A igreja do Novo
Testamento não contém novas doutrinas. Sem
alterar nada, colocando a velho massa em
fermento novo, Jesus veio para exaltar e
explicar os antigos ensinamentos, e seus
apóstolos fizeram o mesmo.
Slide 31. Acerca disto escreveu João: “Amados, não vos
escrevo mandamento novo, senão
mandamento antigo, o qual, desde o princípio,
tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra
que ouvistes…” 1 João 2:7
Slide 32. III. A FAMÍLIA DE DEUS HOJE

Slide 33. Centenas de movimentos religiosos afirmam
ter a verdade. Mas as suas doutrinas se
contradizem e muitos deles estão em direta
oposição aos ensinamentos da Bíblia.
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Slide 34. Hoje a família de Deus é composta por
aqueles cuja fidelidade é igual à fé de seus
antecessores e que vivem em harmonia
aos ensinamentos e práticas da igreja cristã do
primeiro século. Assim como uma pessoa tem
características específicas que definem sua
singularidade, os traços que identificam a
noiva, a igreja verdadeira, foram
perfeitamente descritos na Bíblia.
Aqui estão as principais características da
primeira igreja cristã:
Slide 35. A IGREJA REMANESCENTE ACREDITA:

Slide 36. 1. Em Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito
Santo 2 Coríntios 13:14

Slide 37. “A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de
Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam
com todos vós.” 2 Coríntios 13:14

Slide 38. 2. A Bíblia é a palavra de Deus e revela a
verdade João 17:17

Slide 39. “Santifica-os na verdade; a tua palavra é a
verdade.” João 17:17
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Slide 40. 3. Deus criou um mundo perfeito que foi
arruinado pelo pecado Isaías 24:4,5

Slide 41. “Na verdade, a terra está contaminada por
causa dos seus moradores, porquanto
transgridem as leis, violam os estatutos e
quebram a aliança eterna…” Isaías 24:5

Slide 42. 4. Jesus é o único Salvador João 3:16

Slide 43. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo o
que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.” João 3:16

Slide 44. 5. Jesus voltará para restaurar sua criação
João 14:1-3; Hebreus 9:28

Slide 45. “Não se turbe o vosso coração; credes em
Deus, crede também em mim...” João 14:1

Slide 46. “…Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se
assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou
preparar-vos lugar…” João 14:2
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Slide 47. “…E, quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que, onde eu estou, estejais vós
também…” João 14:3

Slide 48. “…assim também Cristo, tendo-se oferecido
uma vez para sempre para tirar os pecados de
muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado,
aos que o aguardam para a salvação...”
Hebreus 9:28
Slide 49. 6. Guardar os 10 Mandamentos prova o nosso
amor por Deus João 14:15

Slide 50. “Se me amais, guardareis os meus
mandamentos...” João 14:15

Slide 51. 7. A observância do Sábado é um sinal de
lealdade a Deus Ezequiel 20:12

Slide 52. “Também lhes dei os meus sábados, para
servirem de sinal entre mim e eles, para que
soubessem que eu sou o SENHOR que os
santifica.” Ezequiel 20:12

Slide 53. 8. Os mortos dormem um sono inconsciente
até a volta de Jesus
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Slide 54. “Não queremos, porém, irmãos, que sejais
ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes como os demais,
que não têm esperança…” 1 Tessalonicenses
4:13
Slide 55. “Pois, se cremos que Jesus morreu e
ressuscitou, assim também Deus, mediante
Jesus, trará, em sua companhia, os que
dormem…” 1 Tessalonicenses 4:14

Slide 56. “Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua
palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,…”
1 Tessalonicenses 4:16

Slide 57. “…descerá dos céus e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro” 1 Tessalonicenses 4:16

Slide 58. 9. O dom do Espírito, incluindo o dom de
profecia.

Slide 59. “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres,…” Efésios
4:11

Slide 60. “...com vistas ao aperfeiçoamento dos santos
para o desempenho do seu serviço, para a
edificação do corpo de Cristo,…” Efésios 4:12
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Slide 61. 10. O batismo é feito pela imersão completa
do corpo.

Slide 62. “Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se
lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus
descendo como pomba, vindo sobre ele…”
Mateus 3:16

Slide 63. “E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o
meu Filho amado, em quem me comprazo.”
Mateus 3:17

Slide 64. Enquanto a maioria das igrejas têm
abandonado os ensinamentos da Igreja
apostólica, os Adventistas do Sétimo Dia se
esforçam para viver em harmonia com o
divino mandato. Eles podem muito bem ser
chamados de os verdadeiros "santos”; aqui
estão os que guardam os mandamentos de
Deus e a fé em Jesus ".
Slide 65. “Aqui está a perseverança dos santos, os que
guardam os mandamentos de Deus e a fé em
Jesus.” Apocalipse 14:12

Slide 66. Quando Jesus retornará para reunir seus
seguidores fiéis de todas as idades, a família
de Deus estará completa. Você precisa se
tornar parte dela! (Fazer um apelo para o
batismo deste sábado.)

