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Siga-me... 
Primeiros Passos para Novos Crentes— 

Obedecendo aos Mandamentos do Senhor Jesus 

 

Mateus 28:18-20 

“Toda a autoridade no céu e na Terra me foi dada, disse aos discípulos. Portanto, vão e façam 

discípulos entre todos os povos. Baptizem-nos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. 

Ensinem-lhes a obedecer a todos os mandamentos que vos dei. Fiquem certos de que estou 

sempre convosco até ao fim do mundo.” (O Livro) 

 

 

PREFÁCIO:  NOTA PARA PASTORES E MESTRES 

 

PARTE I:  FAZENDO DISCÍPULOS  

 

 Verdades Básicas Reveladas  
  A Essência de Deus 

  A Essência da Palavras de Deus 

  A Importância dos Mandamentos Divinos 

  Quem é Jesus para que eu o obedeça? 

  Quem foram Seus Apóstolos para que eu os obedeça? 

 

O Evangelho: Conforme as Escrituras  
  I Coríntios 15 

   No Jardim do Éden 

   Os Dois Altares 

   Abraão e Isaque 

   Profecias quanto ao Messias 

  A Carta à Igreja de Roma  

 

A Chamada do Evangelho: Arrependimento e Fé 

 

PARTE II: BATIZANDO-LHES 

 

 O que pode Lavar meu pecado? 

 

 O Mandamento de Cristo 

 

O Modo do Batismo com Água 

 

O Batismo com Água Representa a Natureza Histórica do Evangelho 

 

Breve História do Batismo 

 
  O Mikveh 
  O Batismo no Novo Testamento 
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  O Batismo de João Batista 

  O Batismo das Águas Ordenado por Jesus: O Batismo do Crente 

  O Batismo com o Espírito Santo Realizado por Jesus 
 

 O Batismo na Igreja Primitiva 

  (De Jerusalém à Inglaterra: Batistérios Primitivos para Imersão) 

   

PARTE III: ENSINANDO-LHES A OBEDECER A TODOS OS MANDAMENTOS 

 

 “Siga-me”:  Uma Chamada à Abnegação Constante 

 

Obedecendo aos Mandamentos de Cristo que Afetam Nossa Relação com Deus 

  Amando e Adorando a Deus 

  Oração tão Natural quanto Respirar 

  A Bíblia como Alimento Espiritual 

  Prioridades e “Buscando Primeiro o Reino de Deus” 

  Chamando-nos à Santidade 

  Advertindo-nos a Vigiar 

  Suprindo-nos com Sabedoria 

  Disciplinando-nos pelo Dízimo 

  Preparando-nos para Perseguição 

  Advertindo-nos quanto ao Perigo dos Juramentos 

  Instruindo-nos quanto ao Pacto do Matrimônio 

 

 Obedecendo aos Mandamentos de Cristo para com Meu Próximo na Terra  

  Amando ao Próximo 

  O Chamado ao Testemunho (A Chamada à Pregação) 

  O Pobre e o Evangelho (O Simples e o Evangelho) 

  Recebendo aos Pequeninos no Seu Nome 

 

 Obedecendo aos Mandamentos de Cristo para com Meu Próximo na Igreja 

  Estabelecendo Exemplo de Liderança na Igreja de Cristo 

  Instruindo Quando à Comunhão na Igreja de Cristo 

  Celebrando a Ceia do Senhor 

  Preparando-nos para a Segunda Vinda de Cristo 

  Alertando-nos quanto aos Falsos Ensinamentos 

  Alertando-nos quanto ao Fermento da Hipocrisia 

  Alertando-nos a não Confiar nas Riquezas 

  Ordenando-nos a Respeitar ao Governo Estabelecido 

  Estabelecendo Exemplo em Trabalhar para Obter Sustento 

  Confortando-nos em Face à Morte 

  Chamando-nos à Obediência e Gozo 

 

CONCLUSÃO 

 

Lucas 17:10 "Igualmente, se se limitarem a obedecer-me, não devem considerar-se 

merecedores de elogio, porque cumpriram simplesmente o vosso dever!" 
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PREFÁCIO: UMA PALAVRA A PASTORES E MESTRES 
 

Que tipo de auxílio você idealizou quando foi salvo? Durante meu ministério, tenho 

encontrado muitas pessoas que diriam que quando foram salvas encontraram pouquíssima 

ajuda para crescimento cristão. Frequentemente, passam-se muitos anos antes que novos 

crentes gozem o entendimento de alguns passos básicos pelo caminho deixado por nosso 

Senhor. 

 

Assim como quando um bebê respira pela primeira vez, a vida do crente inicia-se em 

oração de arrependimento e fé.  Daí, como um recém-nascido, o novo crente deverá ter 

fome de comida spiritual. A Palavra de Deus é nossa comida espiritual. O Senhor Jesus 

nos ensinou que  “'Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca 

de Deus”. 

 

Muitos são instruidos a que simplesmente “leiam o Evangelho de João”; mas há tanto que 

um novo crente deve aprender. Como Efésios 2:8-10 esclarece: nós não somos salvos 

pelas obras, mas sim, somos salvos para as boas obras. As Bíblia diz: 

 

 “Porque pela sua graça é que somos salvos, por meio da fé que temos em Cristo. 

Portanto a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios: é uma 

dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas nossas boas obras. Ninguém pode reclamar 

mérito algum nisso. Somos a obra-prima de Deus. Ele criou-nos de novo em Cristo Jesus, 

para que possamos realizar todas as boas obras que Deus planeou para nós.” 

 

Guardar os Dez Mandamentos do Antigo Testamento, ou os mandamentos de Cristo do 

Novo Testamento não salvará a ninguém---mas a pessoa que foi salva por Cristo deveria 

querer saber o que é moral, o que é certo, o que agrada seu novo Senhor. 

 

Quando eu fui salvo, amaria ter tido todos os mandamentos de Cristo organizados de 

forma simples para um novo crente —e alguém que estivesse adiante no caminho da 

obediência para ajudar-me a dar meus primeiros passos. O Novo Testamento diz que 

enquanto “fazemos discipulos”, devemos também batizá-los e ensinar-lhes a obedecer 

aos mandamentos de Cristo.   

 

Este livreto contém os mandamentos de Cristo organizados de forma prática para novos 

crentes. Minha esperança é que este livro venha a ajudar a muitos que estejam iniciando 

sua jornada pelo caminho da obediência e do crescimento no discípulado que conduz ao 

regozijo absoluto. 

 

Jesus é o Senhor! 

 

R. Kirk Kilpatrick 
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PRIMEIRA PARTE 

 

FAZENDO DISCÍPULOS 
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INTRODUCÃO 

 

Chamando os discípulos e o povo para o ouvirem, falou-lhes assim: Se algum de vocês 

quiser ser meu seguidor, deve esquecer-se de si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me.  

Marcos 8:34 

 

Quem você é? Qual o propósito de estar aqui? Para onde você vai? 

 

Você acredita em Deus? Você acredita que o pecado é real? Se você acredita em Deus e 

na realidade do pecado, então como uma pessoa pode fazer as pazes com Deus? 

 

Você tem paz no coração de que vai para o céu quando morrer? Pode saber onde vai 

passar a eternidade? As respostas para estas perguntas são encontradas na Palavra de 

Deus. 

 

Se você esteve pensando nas coisas espirituais, não há momento melhor que o presente 

para seguir a Jesus. Você já é salvo? Se sim, você deve ser um seguidor do Senhor Jesus 

Cristo! Ele chama seus discipulos a O seguirem. 

 

 

 

ALGUMAS VERDADES BÁSICAS REVELADAS 
 

A Natureza de Deus 

 

A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus: 

Hebreus 11:6 

Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproximar dele creia 

que ele existe e que recompensa os que sinceramente o buscam. 

 

 

Deus tem se revelado através da natureza: 

Salmo 19:1-4 

Os céus expressam a glória de Deus,e o firmamento demonstra a obra das suas mãos. 

Noite e dia, eles revelam continuamente a sabedoria de Deus. Ainda que sem linguagem, 

sem fala,contudo transmitem a sua mensagem, a qual vai por toda a Terra, até às suas 

extremidades. 

 

 

Deus tem se revelado pelas Escrituras e por Seu Filho: 

Hebreus 1:1-3 

Anteriormente Deus falou aos nossos antepassados muitas vezes e de muitas maneiras 

por intermédio dos profetas. Agora, nos tempos em que vivemos, falou-nos através do 

seu Filho, a quem deu todas as coisas e por meio de quem criou tudo o que existe. Este 

reflecte a glória de seu Pai e é a imagem perfeita da sua pessoa. Ele mantém todo o 

universo pela autoridade da sua palavra. Tendo morrido para nos purificar da culpa dos 
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nossos pecados, sentou-se no lugar de maior honra à direita do Deus glorioso, nos lugares 

celestiais. 

 

 

Deus é Santo: 

Isaías 6:1-3 

No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor! Estava sentado num trono sublime, e 

o templo estava cheio com a sua glória. Pairando sobre ele havia anjos, cada um com seis 

asas. Com duas das asas cobriam as faces; com outras duas, os pés; e com as duas últimas 

voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos 

celestiais. Toda a Terra está cheia da sua glória. 

 

 

Deus tem revelado que Ele deseja perdoar os pecados---mas Ele não vai  

Êxodo 34:6-7 

Eu sou Jeová, o Deus misericordioso e compassivo, lento em zangar-me e rico em 

demonstração constante de amor e de verdade. Eu, Jeová, manifesto este permanente 

amor para com milhares, perdoando a sua iniquidade, transgressões e pecado; e por outro 

lado recuso considerar o culpado como inocente... 

 

 

A única forma de perdão para o pecado é através da propiciação indicada por Ele: 

Levíticos 17:11-12 

Porque a vida da carne está no sangue. Dei-vos o sangue para que seja espargido sobre o 

altar como expiação pelas vossas almas. É pelo sangue que se faz a expiação, porque o 

sangue é a vida. 

 

Romanos 3:19-26 

Nós sabemos que a lei aplica-se apenas àqueles para quem foi dada. E nem um só tem 

desculpa. Com efeito até o mundo inteiro está sujeito ao julgamento de Deus Como vêem 

ninguém pode ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Porque 

quanto mais conhecemos as leis de Deus, mais as suas leis nos fazem ver que somos 

pecadores. Mas agora Deus mostrou-nos uma maneira diferente de ser justo aos seus 

olhos - não por obedecer à lei mas pela maneira pRomatida nas Escrituras há muito 

tempo. Esta justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo a todos que crêem. E todos nós 

podemos ser salvos nesta mesma maneira, não importa quem somos ou o que fizemos. 

Porque todos pecaram, tendo perdido o direito de acesso à glória de Deus. E pela sua 

bondade, que não merecemos, nos declara inocentes da culpa, pela obra de Jesus Cristo, o 

qual nos liberta dos nossos pecados, sem nada pagarmos para beneficiar disso. Na 

verdade Deus enviou Jesus Cristo para suportar o castigo que mereciam os nossos 

pecados e assim anular a justa cólera de Deus contra nós. Somos tornados justos perante 

Deus quando cremos que Jesus derramou o seu sangue, sacrificando a sua vida por nós. 

Deus foi assim inteiramente justo quando não castigou aqueles que pecaram em tempos 

antigos, porque aguardava o tempo em que Cristo havia de vir revelar inteiramente a sua 

justiça. E agora ele pode receber os pecadores porque Jesus tirou os seus pecados. Mas 

não haverá injustiça em deixar livres os pecadores, considerando-os inocentes? Não, 
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porque Deus faz isso baseando-se na confiança que eles depositam em Jesus Cristo, o 

qual tirou os seus pecados 

 

Hebreus 9:27-28 

E assim como está determinado que os seres humanos morram uma só vez, e depois 

sejam julgados por Deus, da mesma forma também Cristo morreu uma só vez, 

oferecendo-se a si mesmo em sacrifício pelos pecados de muitos. E virá de novo, mas 

agora não para tratar do pecado, mas para trazer salvação a todos aqueles que 

anciosamente esperam por ele. 

 

 

 

Deus chama Seu povo à ama-Lo e ao amor ao próximo: 

Marcos 12:28-31 

Um dos mestres religiosos que ouviam a discussão compreendeu que Jesus tinha 

respondido bem e perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? 

Jesus respondeu: Aquele que diz: 'Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Não 

há outro! Ama-o de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente com 

todas as tuas forças!' O segundo é: 'Ama os outros, como a ti mesmo.' Não há 

mandamentos maiores do que estes. 

 

 

Deus é nosso Criador, Redentor, Mantenedor, e o Juíz sobre toda a humanidade: 

Isaias 40:28 

Não compreendes? Não sabes tu já que o eterno Deus, o criador das mais distantes partes 

da Terra, nunca fica cansado nem desfalecido? Ninguém jamais conseguirá descobrir as 

profundidades do seu pensamento. 

 

Jó 19:25-27 

No entanto eu sei que o meu Redentor vivee que por fim ele terá a última palavra em 

minha defesa. E que depois do meu corpo se consumir,ainda neste corpo, verei Deus! 

Nessa altura ele estará do meu lado! Sim, eu próprio o verei, e não outros por mim. 

Olharei para ele como um amigo, e não como um estrangeiro! Esta gloriosa esperança 

enche-me duma alegria íntima! 

 

Apocalipse 4:9-11 

E quando os seres viventes davam glória e honra e graças àquele que está sentado no 

trono e que vive para todo o sempre, os vinte e quatro anciãos lançaram-se aos seus pés e 

o adoraram, esse cuja vida não tem limite de tempo, e lançaram as suas coroas diante do 

trono dizendo: Tu, nosso Senhor e nosso Deus, és digno de receber glória, honra e 

poderporque criaste todas as coisas. É por tua vontade que elas existem. 

 

Apocalipse 20:11-15 

E vi um grande trono branco; nele estava sentado alguém diante do qual a Terra e o céu 

fugiram; e nem deixaram vestígios. Os mortos compareceram todos diante do trono, 

grandes e pequenos. E abriram-se os livros, incluindo também o livro da vida. Os mortos 
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foram julgados de acordo com as coisas que estavam escritas nesses livros, cada um 

segundo as suas obras. Os sepulcros tinham-se aberto. Até o mar devolvera os que nele 

tinham morrido. Todo o domínio dos mortos se despovoou. E cada um foi julgado 

conforme os seus actos. A própria morte e o sepulcro foram igualmente lançados no lago 

de fogo, que é a segunda morte. Todos aqueles cujos nomes não foram achados no livro 

da vida foram jogados para o lago de fogo. 

 

 

A Natureza da Palavra de Deus. 

 

A Palavra de Deus é composta por duas partes. O Antigo Testamento e o Novo 

Testamento. O Antigo Testamento começa com os livros de Moisés e continua pela 

história de Israel até o século V a.c. Quarenta autores humanos, escreveram por um 

período de mais de mil e quinhentos anos---cada um deles sob a inspiração do Espírito 

Santo de Deus, produziram a magnífica, Bíblia Sagrada. 

 

O foco deste livro são os mandamentos básicos de Cristo para Seus discípulos, 

reconhecendo que estas coisas deveriam ser o “abc”, os primeiros passos, de nosso andar 

com Jesus. Tais mandamentos são verdades fundamentais que nunca deveriam ser 

esquecidas, estando sempre em perfeita sintonia através da vida do crente. Da chamada 

do Evangelho para “Arrependimento e Fé” até os mandamentos de Jesus destinados aos 

crentes maduros, uma vida de dificuldades, provações, regozijo e recompensa aguarda 

pelo novo crente. 

 

Apesar da ênfase deste livro ser no Novo Testamento, toda a Palavra de Deus tem valor 

para os crentes.  Como um todo, a Escritura é tão profunda que uma vida não oferece 

tempo sificiente para exploração de sua totalidade. Há luz para nosso caminho, pão para 

nossa fome, armas para nossas lutas, e riqueza pessoal da qual imposto não é cobrado e 

que nunca ha de passar. 

 

Mateus 4:4 

Mas Jesus respondeu-lhe: Não! Porque as Escrituras dizem:  ‘Nem só de pão viverá o 

homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.’ 

 

Mateus 5:17 

Não julguem erradamente a razão da minha vinda. Não vim para acabar com as leis de 

Moisés ou com os avisos dos profetas. Vim antes para os cumprir e realizar. Digo-vos 

que nem uma letra ou acento das Escrituras desaparecerá até que o céu e a Terra acabem. 

 

Lucas 24:44 

Então disse-lhes: Quando andava convosco, não se lembram de vos ter dito que tudo o 

que se escreveu acerca de mim, nos livros de Moisés, nos escritos dos profetas e nos 

Salmos, se terá de realizar? 

 

João 17:17 

Torna-os santos, ensinando-lhes as tuas palavras da verdade. 
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Colossenses 3:16 

Que a palavra de Cristo habite permanentemente nas vossas vidas, enriquecendo os 

vossos espíritos de sabedoria, de forma a poderem comunicá-la uns aos outros, e a 

poderem aconselhar-se mutuamente, até mesmo através de salmos, hinos e cânticos 

espirituais, cantando ao Senhor com alegria e com gratidão nos vossos corações. 

 

II Timóteo 2:15 

 Procura trabalhar de forma a que Deus te aprove, como um trabalhador que de nada tem 

que se envergonhar, que proclama com exactidão a palavra da verdade. 

 

II Timóteo 3:16-17 

Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos 

repreender, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça; para que todo 

aquele que pertence a Deus seja recto e perfeitamente habilitado a executar o que é bom. 

 

I Pedro 1:24-25 

Como o profeta diz:A vida terrena murcha como a erva; o esplendor dos homens é como 

o de uma planta - seca,murcha a flor e cai. Mas a palavra do Senhor permanece para 

sempre. E esta palavra é a boa nova que vos foi pregada. 

 

I Pedro 2:2 

clamem pelo puro leite espiritual, como faz um bebê, para que por ele possam crescer na 

vossa salvação. 

 

 

Cronologia do Antigo Testamento Simplificada 

(4 eventos, 3 nomes, 2 datas) 

 

 

Criação   Queda   Dilúvio   Torre de Babel Abraão         Moisés   Davi   722* 586** 

________________________________________________________________________ 

     BC ~ 2000         ~1500     ~1000 

 

   *   Queda de Israel, o Reino do Norte, sob a Assíria 

   ** Queda de Juda, o Reino do Sul, sob a Babilônia 

 

Trinta e Nove Livros do Antigo Testamento 

Lei/Tora/Pentateuco: Gênesis Êxodo, Levíticus, Números, Deuteronômio 

História:  Josué, Juizes, Rute, I-II Samuel, I-II Reis, I-II Crônicas, Esdras, Neemias, Ester 

Poesia:  Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão (Cântico dos Cânticos) 

Profetas Maiores:  Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel 

Profetas Menores:  Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, 

Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 

 

Vinte e Sete Livros do Novo Testamento 
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Evangelhos: Mateus,Marcos, Lucas, João 

Atos dos Apóstolos 

Romanos, I-II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, I-II Tessalonissenses, 

I-II Timóteu, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, I-II Pedro, I-II-III João, Judas, Apocalipse 

 

 

Quem é Jesus para que eu o obedeça? 

 

Jesus é chamado de ambas formas “Senhor” e “Cristo”. Senhor significa “Dono ou 

Regente” e no Antigo Testamento refería-se ao próprio Deus. Cristo significa “O 

Ungido”. Este era o título que apontava para Aquele pRomatido pelos profetas. Jesus é 

Seu nome. O anjo disse “terá um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará 

o seu povo dos seus pecados.” (Mateus 1:21). Jesus (Yeshua em hebraico) é composto por 

duas partes: 1) o nome de Deus e 2) o verbo “salvar”. Seu nome significa “O Senhor 

salva”. 

 

Marcos 9:7 

Então uma nuvem cobriu-os e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu Filho amado. 

Ouçam-no! 

 

João 1:1-5 

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aquele que é 

o Verbo sempre esteve com Deus. Criou tudo o que existe e nada existe que não tenha 

sido feito por ele. Nele está a vida eterna, e essa vida dá luz a toda a humanidade. A sua 

vida é a luz que brilha nas trevas, e estas nunca poderão pôr fim a essa luz. 

 

Quem foram seus Apóstolos para que eu os obedeça? 

 

Mateus 10:2-4 

Estes são os nomes dos doze apóstolos: Simão, também chamado Pedro; André, irmão de 

Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago; Filipe; Bartolomeu; Tomé; 

Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu; Tadeu; Simão o cananeu; e Judas 

Iscariotes, que acabou por o trair. 

 

I Coríntios 15:9-11 

(Paulo diz) Porque eu sou o menos merecedor de todos os apóstolos, e nem deveria ser 

digno de ser considerado apóstolo da maneira como tratei a igreja de Deus. Mas o que eu 

agora sou devo-o à grande bondade de Deus e à sua graça sobre mim, o que não deixou 

de dar resultado. Porque tenho trabalhado mais duramente que todos os apóstolos, 

embora não seja efectivamente eu quem faz isso, mas Deus, que opera na minha vida pela 

sua graça. Nem interessa se sou eu ou eles quem tem pregado; o mais importante é que 

vos anunciámos as boas novas e vocês creram nelas. 

 

João 15:20 
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Lembrem-se do que vos disse: O criado não é maior do que o seu senhor! Assim, visto 

que me perseguiram, também vos perseguirão a vocês. E, se me tivessem escutado, 

escutar-vos-iam também a vocês. 

 

I Coríntios 14:37 

Vocês que reclamam ter o dom de falar em nome de Deus, e outras capacidades da parte 

do Espírito Santo, deveriam ser os primeiros a perceber que o que estou a dizer é um 

mandamento da parte do Senhor. 

 
O EVANGELHO: CONFORME AS ESCRITURAS 

 

O Evangelho: I Coríntios 15 

I Coríntios 15:1-4 

Agora, irmãos, permitam-me que vos lembre o evangelho que vos preguei desde o princípio, que 

vocês aceitaram e no qual permanecem! São essas boas novas que vos salvam, se nelas crerem 

firmemente. Doutra maneira, terão crido em vão. Eu transmiti-vos ao princípio o que era mais 

importante e que também me foi transmitido: que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme 

as Escrituras, foi sepultado, e três dias depois ressuscitou dos mortos, conforme as Escrituras... 

 

O apóstolo Paulo enfatizou que “Cristo” (O Ungido, o Messias pRomatido) morreu, foi sepultado, 

e foi erguido de entre os mortos (ressuscitado) “conforme as Escrituras”. As Escrituras de que 

Paulo falava eram o Antigo Testamento, que traziam profecias sobre Jesus. 

 

Conforme as Escrituras 

 

No Jardim do Éden 

 

O livro de Gênesis nos apresenta a história da criação registrada por Moisés. Moisés recebeu o 

relato como revelação direta da parte de Deus. Por quarenta anos, Moisés teve comunhão com 

Deus e escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia; e conforme se é tradicionalmente crido, 

também o livro de Jó. Êxodo 33:11 relata “o Senhor falava com Moisés face a face, tal como 

alguém fala com o seu amigo”. 

 

Gênesis registra a queda de Adão e Eva através do pecado. Satanás tentou a Eva dizendo que eles 

seriam “como deuses, sabedores do bem e do mal” se comessem da árvore do Conhecimento do 

Bem e do Mal. A tentação ali foi à idolatria. Eles não cometeram apenas um ato de 

desobediência, mas cairam no mesmo pecado que o Demônio em sua rebelião; caindo sob a 

mesma condenação. Todos os outros pecados são consequência do pecado da idolatria. 

 

Esta é a razão do primeiro dos Dez Mandamentos ser “não dêem culto a outros deuses”. Desejar 

ser igual a Deus, ou querer substituí-Lo é idolatria. Trocar a vontade de Deus pela sua é idolatria. 

O desejo carnal imoderado, a concupiscência dos olhos, e o orgulho são todos a consequência da 

idolatria. Ao seguir o exemplo de Jesus, o crente diz humildemente “não a minha vontade, mas a 

Tua vontade seja feita”. 

 

Adão e Eva inicialmente tentaram cobrir-se com folhas de figueira; mas sairam do Jardim do 

Éden vestidos por Deus com peles de animais. Aquele é o registro das primeiras mortes---e os 

primeiros sacrifícios feitos. 
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Os Dois Altares 

 

Gênesis 4 trás o relato dos dois filhos de Adão e Eva cujos escolheram ocupações diferentes. 

Caim era agricultor, enquanto Abel cuidava de rebanhos. Quando decidiram oferecer adoração a 

Deus, cada um fez um altar. Já lá no início da história humana, esses dois altars antecipavam 

todas as religiões que iriam surgir. Todas as religiões têm suas raizes associadas a um dos dois 

altares, o de Caim ou o de Abel. 

 

Caim trouxe o melhor de sua colheita, que ele havia cultivado pelo sour do seu rosto. Abel trouxe 

o melhor de seu rebanho para oferecer a Deus sobre o seu altar com uma attitude de fé, tendo 

esperança de receber graça Divina. Mas o Senhor rejeitou a oferta de Caim porque o pecado não 

pode ser propiciado por nossas obras. Deus aceitou a oferta do altar de Abel porque ele veio à 

presence do Senhor simplesmente pela fé, contando com a graça de Deus. 

 

Abraão e Isaque 

 

Abraão viveu aproximadamente 2000 anos antes do nascimento de Cristo. Gênesis 12 trás o 

registro do chamado de Abraão. Deus pRomateu fazer de Abraão uma grande nação, a despeito 

de ele não possuir um filho. Quando Isaque nasceu, Abraão regozijou-se. Entretanto, quando 

Isaque era um jovenzinho, o Senhor chamou a Abraão para que tomasse Isaque, seu único filho, o 

filho que ele amava---e o levasse à uma colina na terra de Moriá, a qual Deus mostraria a ele, e 

que alí o oferecesse em sacrifício (Gênesis 22).   

 

Inicialmente, Abraão deve ter se angustiado e ficado confuse; mas obedeceu a Deus e foi a um 

lugar de onde podiam ver o topo da montanha à distância. Então Abraão tomou a lenha para o 

sacrifício e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. Ambos cominharam juntos para o 

monte.   

 

Isaque notou a lenha, o fogo e a faca na mão de seu pai.  Ele perguntou “onde está o cordeiro para 

o sacrifício, pai?”. Abraão disse “Deus vai providenciar um cordeiro para Si”. Quando chegaram 

ao lugar do sacrifício, Abraão amarrou as mãos de Isaque e o colocou sobre a lenha e ergueu a 

faca. Mas o Senhor o impediu e disse-lhe então que sabia que Abraão realmente amava ao 

Senhor, pois não havia privado Deus de seu único filho. Quando Abraão olhou para o alto, viu um 

cordeiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele ofereceu o cordeiro no lugar de Isaque e chamou 

ao lugar “O Senhor proverá”. 

 

Séculos depois, disse Moisés “donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá” 

(Gênesis 22:14). Mil anos passados desde Abraão, Davi faria daquele monte uma capital. 

Salomão, filho de Davi, contruiria alí o templo (II Crônicas 3:1).  Dois mil anos depois que 

Abraão deu nome aquele lugar, João Batista apontou para Jesus e disse: Olhem, ali está o cordeiro 

de Deus, que tira o pecado do mundo (João 1:29).  Deus Pai enviou o Seu Filho Unigênito para 

carregar o madeiro de Seu sacrifício até o lugar onde Ele foi crucificado.   

 

A Lei de Deus 

Os Dez Mandamentos do Antigo Testamento servem como um mestre para nos levar a Cristo. 

Nós somos trazidos a Cristo através deles poque compreendemos que não os temos guardado. 

Assim como a Lei trouxe o israelita à porta do Tabernáculo com um cordeiro para ser sacrificado 

para  a remissão de seus pecados, pela mesma Lei somos direcionados a Jesus Cristo, Aquele a 

quem o Tabernáculo representava. 
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Os Dez Mandamentos 

Êxodo 20:1-18 

E o Senhor deu-lhes esta lei: 

    Eu sou o Senhor, o vosso Deus que vos libertou da escravidão do Egipto. Não prestem culto a 

outros deuses senão a mim. 

 

    Não façam imagens nem esculturas de ídolos: seja do que for que viva nos ares, na terra ou nos 

mares. 

 

    Não se inclinem perante elas, nem lhes prestem adoração. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. 

Não admito partilhar o vosso culto com outros deuses; e castigo a maldade dos que me ofendem 

até à terceira e até à quarta geração. 

 

    Mas dispenso o meu amor sobre milhares dos que me amam e me obedecem. 

 

    Não façam uso do meu nome de uma forma irreverente. Não escaparão ao castigo se o fizerem. 

 

    Respeitem o dia de sábado como um dia santo. Durante seis dias trabalharão mas o sétimo será 

um dia em que não farão qualquer trabalho; nem os vossos filhos, nem os vossos servos, nem os 

vossos animais, tão-pouco os estrangeiros que vivem convosco. Porque foi também em seis dias 

que o Senhor fez os céus, a terra, os mares e tudo o que neles existe; e ao sétimo dia repousou. 

Foi assim que o Senhor abençoou o dia de sábado e o reservou para repouso. 

 

    Honrem o vosso pai e a vossa mãe, para que tenham uma longa vida na terra que o Senhor 

vosso Deus vos vai dar. 

 

    Não matem. 

 

    Não adulterem. 

 

    Não roubem. 

 

    Não façam uma acusação falsa contra outra pessoa. 

 

    Não cobicem o que os outros têm: a casa, a mulher, o gado e animais de carga - nada. 

 

    Todo o povo viu os relâmpagos e o fumo que subia da montanha e ouviram igualmente o 

trovão e o longo, terrível toque da trompa; e mantiveram-se à distância, impressionados e cheios 

de respeito. 

 

Os Des Mandamentos podem ser divididos entre 1) Mandamentos que lidam com nossa relação 

com Deus (os primeiros quarto mandamentos); e 2) Mandamentos que lidam com nosso 

relacionamento com outros (os últimos seis mandamentos).  [Essa divisão será usada 

posteriormente para os Mandamentos do Senhor Jesus no Novo Testamento]. 

 

Os Mandamentos do Antigo Testamento ainda possuem importância para uso no evangelismo. 

Eles nos relembram de que “todos pecaram” contra o Deus Santo. Eles possuem também 

ensinamentos morais, sendo assim muito importantes na vida do crente. 
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Profecias Quanto ao Messias 

 

Séculos antes do nascimento de Jesus, Deus falou através de profetas do Antigo Testamento e 

eles profetizaram que Jesus nasceria de uma virgem (Isaías 7:14, 700 a.C.), que Ele nasceria em 

Belém (Miquéias 5:2, 685 a.C.), que Ele seria Deus encarnado (Isaías 9:6-7). 

 

Os profetas falaram de Sua Entrada Triunfal em Jerusalém no Domingo de Palmas (Zacarias 9:9, 

520 a.C.). Eles profetizaram que Ele seria traido em troca de trinta moedas de prata (Zacarias 

11:12). Eles profetizaram Sua Morte, Sepultamento e Ressurreição (Isaías 53, 700 a.C.; Daniel 

9:25, 550 a.C.; e Salmo 22, 1000 a.C.). 

 

 

Os profetas falaram não somente da missão salvífica de Sua primeira vinda, mas também de Sua 

segunda vinda para o julgamento do mundo em justiça plena (Isaías 61:1-3, Daniel 7:13-14). 

 

Quando o Reino de Judá foi cortado como uma árvore, os profetas falaram de Jesus como que o 

“Ramo” (cepo, muda) vindo da linhagem de Davi: 

 

700 a.C. Isaías 4:2    (O Ramo Cheio de Beleza) 

700 a.C. Isaías 6:13   (O Ramo da Raiz de Judá) 

700 a.C. Isaías 11:1    (O Ramo da casa de Jessé) 

  (Quanto ao Ramo, veja também Isaías 60:21 e 61:3) 

600 a.C. Jeremias 23:5-6  (The Righteous Branch) 

600 a.C. Jeremias 33:15-16 (The Righteous Branch) 

590 a.C. Ezequiel 29:21  (The horn that will "sprout") 

520 a.C. Zacarias 3:8  (My Servant the Branch) 

520 a.C. Zacarias 6:12   (The man whose name is The Branch) 

  Mateus 2:23  (Ele sera chamado Nazareno
1
) 

  Atos 24:5  (Os Nazarenos—Seguidores de Jesus) 

 

Centenas de profecias foram comunicadas entecipando a Sua vinda. Todas as vezes que Jesus é 

chamado “Cristo” no Novo Testamento, faz-se referência ao cumprimento de tudo o que foi 

predito pelos profetas. 

 

 

A Carta à Igreja de Roma 

 

A primeira carta escrita à uma igreja no Novo Testamento… a carta mais longa escrita à uma 

igreja do Novo Testamento é o livro de Romanos. Esse livro foi escrito pelo Apóstolo Paulo 

quando a igreja de Roma estava em sua infância. Paulo lhes escreveu quanto ao tópico de maior 

importância: Como ser salvo. A leitura dessa carta do Novo Testamento é como caminhar pela 

rota da salvação. 

 

                                                 
1
 Jesus o Nazareno não significa "Nazireu"—porque não é um  "z".  O equivalente a "z" no grego 

(z) leva a pensar primeiro no hebraico "z" = z (zayin).  Enquanto o hebraico possui "z". O grego não 

possuia uma consoante com o som de "ts".  Portanto, houve troca do hebraico (x) "ts" pelo "z" do grego(z).  

Portanto lemos, "Ele sera chamado Nazareno" enquanto que a passage deveria ler "Ele será chamado de 

Natsarene [ou "o Ramo"]”. 
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Lembra-se dos altares de Caim e Abel? Caim tentou aproximar-se de Deus através das boas obras 

representadas pelos produtos agrícolas em seu altar—mas não há nada que possamos fazer para 

nos salvarmos a nós mesmos. Ha muito tempo atrás o Apóstolo Paulo nos deixou essa Rota da 

Salvação na Palavra de Deus. A carta à Igreja de Roma no Novo Testamento detalha uma 

aproximação de Deus que é exatamente como a de Abel no Antigo Testamento. Desde o princípio 

da história da adoração, Abel chegou a Deus por meio da fé, esperançoso na grace de Deus. 

 

Quem tem ouvidos, ouça. (Mateus 11:15) 

 

A Rota da Salvação 

 

Romanos 1:15-17 

Portanto, no que estiver ao meu alcance, estou pronto a ir também a Roma pregar-vos as boas 

novas de Deus. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para 

salvação de todos os que crêem. Esta mensagem dirigiu-se primeiramente aos Judasus, mas agora 

todos são igualmente convidados a aceitá-la. Este evangelho revela-nos que Deus nos declara 

justos aos seus olhos quando pomos a nossa fé em Cristo. Esta justiça que Deus nos atribui nasce 

e completa-se através da fé. Tal como está escrito: o justo pela fé viverá. 

 

Romanos 3:10-23 

Tal como dizem as Escrituras: Não há ninguém que seja justo;nem um sequer está inocente. Não 

há ninguém que compreenda;que o busque os caminhos de Deus. Todos se desviaram e 

juntamente se corremperam. Não há quem faça o bem, absolutamente ninguém! A sua fala é 

como o mau cheiro dum sepulcro aberto;as suas línguas praticam mentiras. O veneno de 

serpentes pinga dos seus lábios;as suas bocas estão cheias de maldade e engano. Os seus pés são 

prontos a derramar sangue;vivem para destruir e para arruinar. Não conhecem o caminho da paz. 

Não têm nenhum temor a Deus. 

 

Nós sabemos que a lei aplica-se apenas àqueles para quem foi dada. E nem um só tem desculpa. 

Com efeito até o mundo inteiro está sujeito ao julgamento de Deus. Como vêem ninguém pode 

ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Porque quanto mais 

conhecemos as leis de Deus, mais as suas leis nos fazem ver que somos pecadores. Mas agora 

Deus mostrou-nos uma maneira diferente de ser justo aos seus olhos - não por obedecer à lei mas 

pela maneira pRomatida nas Escrituras há muito tempo. Esta justiça de Deus vem pela fé em 

Jesus Cristo a todos que crêem. E todos nós podemos ser salvos nesta mesma maneira, não 

importa quem somos ou o que fizemos. Porque todos pecaram, tendo perdido o direito de 

acesso à glória de Deus. 
 

Romanos 5:12 

Quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana, e trouxe como consequência a 

morte a todos; e todos foram contados como pecadores. 

 

Romanos 6:23 

Porque o salário que o pecado paga é a morte, mas de Deus recebemos a dádiva gratuita da vida 

eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. 

 

Romanos 10:9-10 

Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o 

ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque é crendo que uma pessoa se põe em ordem perante 

Deus; e é declarando, em voz clara, que a salvação se afirma. 
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Romanos 10:13 

Porque: Todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. 

 

 

A CHAMADA DO EVANGÉLHO: ARREPENDIMENTO E FÉ 

 

Mateus 4:17 

Dali em diante, Jesus começou a pregar: Abandonem o pecado e voltem-se para Deus, 

pois o reino dos céus está próximo. 

 

Apocalipse 22:17 

Quando o vi caí a seus pés como morto; mas ele pôs sobre mim a mão direita e disse-me: 

Não tenhas medo! Sou eu, o primeiro e o último. 

 

 

Sugestão de Oração (Oração de um Pecador) 

 

 Querido Deus, 

 

 Eu sei que sou um pecador. 

 Lamento pelo meu pecado. 

 Mais do que arrependido—Meu desejo é abandoner meu pecado e seguir a Jesus. 

 Eu acredito que Ele morreu por mim, foi sepultado, e foi ressuscitado dos mortos. 

 Então eu chamo por seu nome:  Salve-me Senhor Jesus. Por favor perdoe-me pelo 

 meu pecado. 

 Pai, obrigaddo por me salvar pela fé em Seu Filho Cristo Jesus. 

 Senhor Jesus—agora que me salvou— aJudas-me a seguir-te. 

 Espírito Santo, por favor encha-me e use minha vida para a glória de Cristo. 

 Em nome de Jesus eu oro, 

 

 Amém. 
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SEGUNDA PARTE 
 

BATIZANDO-OS 

 

 

O que vai me transformar? 

Nada além do Sangue de Jesus. 

Minha vida renovar? 

Nada além do Sangue de Jesus. 

 

Precioso é o fluir 

Que a mim vem transformar. 

Desconheço outra fonte— 

Nada além do Sangue de Jesus. 

 

 

O que é que pode Lavar o meu Pecado? 

O batismo não salva—nem pode salvar. Lavar ou banhar o corpo, não pode limpar a 

alma. No Antigo Testamento, Deus disse a Moisés que a justificação (propiciação) vinha 

através do sangue do sacrifício. Em Levítico 17:11, Deus disse a Moisés “Porque a vida 

da carne está no sangue. Dei-vos o sangue para que seja espargido sobre o altar como 

expiação pelas vossas almas. É pelo sangue que se faz a expiação, porque o sangue é a 

vida”. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento representavam o sacrifício final e mais 

importante, o de Jesus Cristo. 

 

O Novo Testamento explica claramente que somos justificados—passamos a ter paz com 

Deus—pela fé em Jesus Cristo. Paulo escreveu em Romanos 5:1-2 “Sendo, pois, 

declarados justos pela fé, temos paz com Deus, devido ao que nosso Senhor Jesus Cristo 

fez por nós. Pois em razão da nossa fé, temos direito a esta graça, e em confiança nos 

regozijamos pelo dia em que partilhamos da glória de Deus”. 

 

O Mandamento de Cristo 

 

Mateus 28:19-20 

Portanto, vão e façam discípulos entre todos os povos. Baptizem-nos em nome do Pai, do 

Filho, e do Espírito Santo. Ensinem-lhes a obedecer a todos os mandamentos que vos dei. 

Fiquem certos de que estou sempre convosco até ao fim do mundo. 

 

 

O Modo do Batismo com Água 

 

O Senhor Jesus ordenou o batismo por imersão porque representa a morte e ressurreição. 

O batismo não nos salva, entretanto é importante obedecer ao Senhor Jesus.   
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Romanos 6:3-6 

 

Porque quando nos tornámos participantes da vida de Jesus Cristo, e fomos baptizados 

para sermos um com ele, através da sua morte foi anulado o poder da nossa natureza 

pecadora. A nossa natureza pecadora foi enterrada com Cristo, pelo baptismo, e 

quando Deus o Pai, com o seu divino poder, o trouxe de novo à vida, também nos foi 

concedida uma vida nova para desfrutar. Porque foi como se tivéssemos morrido com 

ele; e agora partilhamos com ele da sua nova vida, na ressurreição. A nossa velha 

natureza foi pregada com ele na cruz; tudo aquilo que em nós servia de alimento ao 

pecado foi como que destruído, de forma que não mais fiquemos sujeitos ao domínio do 

pecado. 

 

Colossenses 2:11-13 

É em Cristo que participamos na verdadeira circuncisão, aquela que consiste, não num 

corte físico feito no corpo humano, mas na circuncisão de Cristo, que nos liberta da nossa 

natureza pecadora. Quando se baptizaram, foram como que sepultados com Cristo; e, 

pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos, também renasceram. Estando 

mortos devido ao pecado que dominava a vossa vida, Deus vos deu uma nova vida 

juntamente com Cristo, perdoando-vos todos os pecados. 

 

 

O Novo Testamento foi escrito em grego. Se Jesus quisesse dizer algo diferente, então 

teria usado uma palavra diferente. Na língua grega há palavras para “aspergir”, 

“derramar”, ou outra forma. A palavra “batizar” significa imergir. Fora do Novo 

Testamento, a palavra grega “batizar” foi usada para descrever o processo de tingimento 

de tecidos, a concerva de alimentos, o tingimento de couro, até mesmo para o lançamento 

de embarcações na água (afundamento).   

 

A Água do Batismo Representa a Natureza Histórica do Evangelho 

 

A imersão do novo crente representa a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor 

Jesus. E sempre será o testemunho da fé do novo crente, e seu testemunho para todos os 

que estiverem assistindo. Essa é a forma inicial que o novo crente tem de mostrar a todos 

sua fé em Cristo. 

 

Ao serem batizados, os novos crentes dão testemunho do fato da morte, sepultamento e 

ressurreição de Jesus. Demonstram também que estão morrendo para um velho modo de 

vida e nascendo denovo para seguir a Jesus de forma renovada.  

 

Existe também o aspecto profético na representação pelo batismo. O novo crente 

demonstra no batismo a verdade quanto à ressurreição do corpo do crente. Assim como 

Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, um dia, da mesma forma, Jesus vai ressuscitar 

o corpo mortal do crente. 

 

BREVE HOSTÓRIA DO BATISMO 
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O Miqve 
 
Antes da vinda de Jesus, haviam vários banhos retualísticos realizados pelos Judasos. 
Além da lavagem de mãos e pés, haviam muitas ocasiões em que os Judasos passavam 
por um banho em uma “miqve.”  Uma “miqve” (“mikv'ot” no plural) era uma pequena 
piscine para imersão ritualística. Haviam rituais de purificação estabelecidos na lei para 
pessoas convertidas ao judaismo, para leprosos, se fossem curados,  para sacerdotes do 
templo antes das cerimônias, para mulheres mensalmente, para homens na noite de “Yom 
Kippur”, e em outras ocasiões antes das celebrações judaicas. 
 

O BATISMO NO NOVO TESTAMENTO 

 

O Batismo de João Batista 

Marcos 1:5 

Then all the land of Judasa, and those from Jerusalem, went out to him and were all 

baptized by him in the Jordan River, confessing their sins. 

 

O batismo de João Batista era um “batismo de arrependimento” (Atos 19:4) que visava 

preparer as multidões para o Messias. Após João Batista ter declarado que Jesus era o 

Cordeiro de Deus, não se passou muito tempo antes que os discípulos de Jesus estivessem 

batizando muitos mais que João. 

 

 

O Batismo das Águas Ordenado por Jesus: O Batismo do Crente 

 

A história da conversão de um homen da Etiópia encontrada em Atos 8:36-39. 

 

Entretanto chegaram a um local onde havia água e o eunuco disse: Água já aqui temos! 

Porque é que eu não hei-de ser baptizado? Com certeza que sim, respondeu Filipe, se 

creres de todo o teu coração. E o eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 

Parou o carro e, descendo ambos para dentro da água, Filipe baptizou-o. Quando 

saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco, que nunca mais o viu, 

continuou alegremente a sua viagem. 

 

O homem da Etiópia estivera lendo os rolos do profeta Isaías.  Ele lia em Isaías 53, a 

profecia da morte e ressurreição de Jesus, escrita por Isaías 700 anos antes do nascimento 

de Jesus em Belém. Felipe pregou o evangelho para ele e o mesmo creu. Depois que creu, 

o eunuco quis seguir a ordenança do Senhor Jesus sendo batizado. 

 

Havia uma qualificação para que houvesse o batismo. Felipe disse ao eunuco “se creres 

de todo o teu coração”. O Eunuco deu testemunho de sua fé, e somente depois teve a 

possibilidade de ser batizado. 

 

 

O Batismo com o Espírito Santo Realizado por Jesus 
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A profecia de João Batista de que Jesus traria o Batismo do Espírito Santo, está registrada 

nos quarto Evangelhos e também no livro de Atos. 

 

Mateus 3:11 

Eu baptizo com água quem se arrepende; mas vem aí outro, muito maior do que eu, tão 

grande que nem sou digno de lhe levar os sapatos! Ele vai baptizar-vos com o Espírito 

Santo e com fogo. 

 

Marcos 1:8 

Eu baptizo-vos com água, mas ele vos baptizará com o Espírito Santo. 

 

Lucas 3:16 

A essa questão respondeu João: Eu baptizo apenas com água, mas em breve virá alguém 

com autoridade muito maior do que a minha e de quem não sou digno sequer de desatar 

as correias do calçado. Ele vos baptizará com o Espírito Santo e com fogo. 

 

João 1:33 

Não sabia que era ele, repetiu João, mas, quando Deus me enviou para baptizar, disse-me: 

'Quando vires o Espírito Santo descer e pousar sobre alguém, esse é aquele que baptizará 

com o Espírito Santo.' 

 

Atos 1:4-5 

Num desses encontros, enquanto tomava uma refeição com eles, Jesus disse-lhes que não 

saíssem de Jerusalém enquanto o Espírito Santo não descesse sobre eles em cumprimento 

da pRomassa do Pai, assunto de que já tinha falado. João baptizou-vos com água, 

lembrou-lhes, mas vocês serão baptizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. 

 

O batismo do Espírito Santo acontece no momento da salvação. O novo crente 

normalmente não tem a menor noção do que está ocorrendo. No momento do 

arrependimento e fé, o Senhor Jesus imerge um indivíduo no Espírito Santo e esse se 

torna parte do “corpo de Cristo” espiritual. 

 

O apóstolo Paulo escreveu o que segue aos Coríntios que estavam divididos quanto a 

questões relacionadas ao batismo das águas: 

(I Coríntios 1:10-17) 

 Irmãos, suplico-vos que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não se criem divisões 

no vosso meio. Imploro-vos que sejam unidos numa só maneira de pensar, num só 

propósito. Porque alguns dos membros da família de Cloé contaram-me das vossas 

disputas. Alguns andam dizendo, eu sou adepto de Paulo; e outros por seu lado afirmam 

ser seguidores de Apolo, e outros ainda de Pedro; e outra parte também diz serem só eles 

os verdadeiros seguidores de Cristo. Estará Cristo dividido em muitos pedaços erei sido 

por acaso eu, Paulo, quem morreu pelos vossos pecados? Foi algum de vocês baptizado 

em meu próprio nome? Estou bem contente, agora que não tenha baptizado nenhum de 

vocês, com excepção de Crispo e Gaio. Porque assim ninguém poderá pensar que eu 

tenha tentado inaugurar uma espécie de igreja de Paulo . (Lembro-me ainda que baptizei 

a família de Estéfanas, mas creio que não baptizei mais ninguém.) Porque Cristo não 
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me enviou para fazer baptismos, mas pregar o evangelho. E nem sequer a minha 

pregação é feita com eloquência, para não tirar poder à mensagem da cruz de Cristo. 

 

A esta igreja que estava dividida quanto à questão do batismo, Paulo escreveu sobre o 

batismo que possuiam em comum. Não importava quem os tinha batizado nas águas, 

todos haviam sido batizados pelo Senhor Jesus no momento da salvação: 

 

1 Coríntios 12:13 

Uns são Judasus, outros gentios; uns são escravos, outros são livres. Mas todos nós fomos 

baptizados no corpo de Cristo por um Espírito, e todos nós recebemos o mesmo Espírito. 

 

Paulo ensinou também que esse batismo não tem relação com “falar em línguas 

estranhas”. Enquanto esse sinal seguiu-se à presença do Espírito Santo em quatro 

ocasiões no livro de Atos, em cada uma daquelas ocasiões, foi um sinal para os Judasos. 

Esse sinal, entretanto, não necessariamente acompanhava o batismo do Espírito Santo, 

como é relatado mais tarde no mesmo capítulo bíblico. No mesmo capítulo em que Paulo 

ensinou que “todos” são batizados por um só Espírito, em um só corpo, ele ensinou 

também (por uma série de perguntas, todas com resposta negative) que nem todo crente 

fala em línguas estranhas. 

 

I Coríntios 12:28-30 

É pois assim que na igreja Deus colocou, em primeiro lugar, apóstolos; em segundo, 

profetas; em terceiro, ensinadores; e depois os que fazem milagres, os que têm o dom de 

curar, outros o dom de ajudar o semelhante, outros sabem administrar a igreja, e outros 

ainda falam em línguas que nunca aprenderam. Deverão ser todos apóstolos? Serão todos 

pregadores ou profetas? Tornar-se-ão todos ensinadores? Poderão todos fazer milagres? 

Podem todos curar os doentes? Dá-nos Deus a todos capacidade de falar línguas que 

não conhecemos? Pode qualquer pessoa interpretar o que aqueles que têm esse dom 

dizem? Claro que não. 
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O Rio Jordão 

 

 
Miqve: Antigo local de Banhos Ritualísticos (judaismo)
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DE JERUSALÉM À INGLATERRA: 

UMA LISTA DE BATISTÉRIOS PRIMITIVOS PARA IMERSÃO CONFORME A 

PRÁTICA ANTIGA ORDENADA POR JESUS CRISTO 

 

 

 

O Jordão 

 

 

Jerusalém 

 Mikva’ot 

 

 

Palestina 

 Jabaliya, Gaza 

 Shivta 

 Mampsis (Mamshith) 

  Avdat 

 Petra 

 Cafarnaum 

 Tabga 

 Mt. Nebo 

 

 

Síria 

 Dura-Europas 

 Aquileia 

 

 

Africa 

 Cartagena (Bir Ftouha) 

 Koptos 

 Sbeitla, Tunísia 

 

Ásia Menor 

 Alahan, Isauria 

 Éfeso  

  Basílica de São João  

  Igreja da Virgem  

 Nemea 

 Constantinopla: Hagia Sophia 

Grécia 

 Salona 

 Ohrid, Macedônia 

 Orman, Macedônia (Plaosnik) 

 Filipos, Macedônia 

 Stobi, Macedônia 

Itália 

 Roma: O Batistério Luterano 

 Florença 

 Milão 

 Pisa 

 Ravenna 

 Verbiana 

 

 

França 

 Aix 

 Fréjus 

 Naples 

 Nice-Cimienz 

 Riez 

 St. Jean in Poitiers 

 

 

Albânia 

 Butrint 

 

Ucrânia 

 Chersonesos, Uvarov Basilica 

 

Inglaterra 

 Canterbury 

 Wiltshire: Converted Roman 

  Villa 

 

 

 

 

 

 

http://thepedia.com/define/Aix
http://thepedia.com/define/Fr%C3%A9jus
http://thepedia.com/define/Riez
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Jerusalem 

 
Uma Miqve ao sul do Templo 

 

 

 
Uma Miqve no Quadra do Templo 

 

 

Palestina 

 
Avdat 

 

 

Palestina 

 
Cafarnaum 

 

 
Mampsis 

 

 
Shivta 
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Petra 

 

 
Alahan (Isauria) Turquia 

 

 
Sbeitla, Tunísia 

 
Filipos, Macedônia 

 

 
Ohrid, Macedônia 

 

 
Stobi, Macedônia 
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Hagia Sophia (Istanbul, Turquia) 

 

Batistério Primitivo em Éfeso 

 
Igreja da Virgem Maria, Éfeso 

 

 
Basílica de São João, Éfeso 

 

 

 

 
Éfeso 

 

 
Batistério na Nemea 
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Itália 

 
O Batistério Luterano, Roma 

 

 
Diagrama do Octagonal, Piscina Batismal no Batistério Luterano 
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Milão, Batistério Primitivo 

 

 
Batistério do Século V, Verbania, Itália
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TERCEIRA PARTE: 

 

ENSINANDO-LHES A OBEDECER A TODOS OS 

MANDAMENTOS…
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PART III:  ENSINANDO-LHES A OBEDECER A TODOS OS 

MANDAMENTOS… 

 

 

O novo crente começa sua jornada espiritual pelo novo nascimento. A oração é o pão da 

vida espiritual daquele momento em diante. Em seguida o novo crente deve ter fome da 

Palavra de Deus. Assim como recém-nascidos necessitam de proteção e provisões, o 

novo crente precisa fazer parte de uma igreja que professe fé verdadeira. 

 

Após sua salvação, o novo crente deve ser batizado, e deve buscar aprender e obedecer os 

mandamentos de Cristo. Os Dez Mandamentos do Antigo Testamento (Êxodo 20) podem 

ser divididos entre mandamentos quanto ao relacionamento com Deus, e mandamentos 

quanto ao relacionamento com o próximo. Todos os mandamentos de Jesus no Novo 

Testamento estão divididos do mesmo modo. O Senhor Jesus nos ensinou os Dois 

Maiores Mandamentos: 

 

Marcos 12:29 

 Jesus respondeu: Aquele que diz: 'Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único 

Deus. Não há outro! Ama-o de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua 

mente com todas as tuas forças!' O segundo é: 'Ama os outros, como a ti mesmo.' Não há 

mandamentos maiores do que estes.  

 

Que o Senhor o aJudas no aprendizado de Seus mandamentos e lhe dê regozijo ao 

praticar o que Ele ordenou.  

 

 

SIGA-ME: UMA CHAMADA À ABNEGAÇÃO CONSTANTE 

 

Mateus 16:24 

E disse aos discípulos: Quem quiser ser meu seguidor tem de se esquecer de si próprio, 

tomar a sua cruz e seguir-me. 

 

Marcos 8:34 

Chamando os discípulos e o povo para o ouvirem, falou-lhes assim: Se algum de vocês 

quiser ser meu seguidor, deve esquecer-se de si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. 

 

Lucas 9:23 

E então disse à multidão: Aquele que me quiser seguir deve esquecer-se a si próprio, 

carregar com a sua cruz em cada dia, e seguir-me de perto! 

 

Mateus 9:9 Ia Jesus a descer a estrada quando se dirigiu a um cobrador de impostos, 

Mateus, sentado num balcão de cobrança: Segue-me, sê meu discípulo. E logo Mateus, 

abandonando de pronto o seu posto, o acompanhou. 

 

Lucas 5:27 Mais tarde, indo a sair da vila, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado 

Levi, sentado na sua banca de recepção de impostos. Jesus disse-lhe: Segue-me! 
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João 1:43 Um dia depois, Jesus resolveu ir para a Galileia e, encontrando Filipe, disse-

lhe: Segue-me. 

 

João 21:19 Jesus disse-lhe isto para que soubesse como iria morrer para glória de Deus. 

Depois acrescentou: Segue-me. 

 

 

Venha para Jesus para Ter Paz 

 

Mateus 11:28-29 

Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Levem o meu 

jugo e aprendam de mim, porque sou brando e humilde, e acharão descanso para as 

vossas almas. 

 

Permaneça em Jesus para Dar Fruto 

 

João 15:4 Tenham o cuidado de viver em mim, e deixem-me viver em vocês. Porque um 

ramo não pode dar fruto quando separado da videira. Por isso não poderão dar fruto 

afastados de mim. 

 

 

Mandamento Apostólico 

1 Coríntios 9:24  

Numa corrida, são vários os que correm, mas um só ganha o prémio. Que cada um de 

vocês corra como se fosse aquele que vai ganhar. 

 

1 Coríntios 14:20 

Queridos irmãos, não se deixem ficar num nível infantil quanto à compreensão destas 

coisas. Quando se trata de imaginar o mal, nessa altura sim, convém que sejam como 

meninos inocentes; mas procurem entender as coisas desta natureza com a inteligência 

madura de pessoas adultas. 

 

Filipenses 4:9 

Em resumo, tudo o que aprenderam e receberam através da minha vida, tudo o que 

observaram na minha maneira de viver, ponham isso em prática. E o Deus de paz será 

convosco. 

 

Colossenses 2:6 

Sendo então que vocês receberam já Jesus Cristo como vosso Senhor, procurem agora 

andar nele. 

 

Tiago 1:19 

Saibam isto, irmãos: é melhor ouvir muito e falar pouco. E também ser lento em se irritar. 
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2 Pedro 1:5 

Sendo assim, esforcem-se diligentemente por acrescentar à vossa fé uma boa conduta; e 

além disso o conhecimento das coisas espirituais; 

 

2 Pedro 1:10 

Portanto, irmãos, procurem de forma activa estar firmes na chamada e na escolha de 

Deus, porque, assim fazendo, não hão-de tropeçar, nem desviar-se. 

 

2 Pedro 3:18 

Mas cresçam antes na graça e no conhecimento de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo 

ele seja a glória, agora como eternamente. Amém. 

 

1 João 2:24 

Continuem portanto guardando cuidadosamente aquilo que ouviram desde o princípio. Se 

assim fizerem, a vossa comunhão com Deus, o Pai, e com o Filho será permanente (v. 28) 

E agora, meus queridos filhos, mantenham-se em comunhão com o Senhor, para que, 

quando ele vier, estejam confiantes e não tenham que se envergonhar na sua presença. 
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OBEDECENDO OS MANDAMENTOD E CRISTO 

QUE AFETAM NOSSA RELACÃO COM DEUS 

 

 

Amando e Adorando a Deus 

 

Mateus 22:37 

Ao que Jesus respondeu: 'Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a 

tua alma e com todo o teu entendimento. 

 

Marcos 12:29-31 

Jesus respondeu: Aquele que diz: 'Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Não 

há outro! Ama-o de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente com 

todas as tuas forças!'O segundo é: 'Ama os outros, como a ti mesmo.' Não há 

mandamentos maiores do que estes. 

 

Lucas 4:8 

Ao que Jesus retorquiu: 'Adorarás o Senhor teu Deus. Sóã a Ele servirás.' É assim que 

vem nas Escrituras. 

 

João 15:9 

Amei-vos como o Pai me amou. Vivam no meu amor. 

 

 

Mandamentos Apostólicos 

 

Romanos 15:11 

E ainda noutro local: 

   Louvem o Senhor, ó gentios, que todo o mundo lhe dê louvores. 

 

1 Coríntios 10:31 É porque tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, mesmo o 

comer ou o beber. 

 

1 Coríntios 14:12 Visto que desejam ter dons do Espírito Santo, peçam para ter os que 

serão de real utilidade para toda a igreja. 

 

Efésios 5:2 

Que a vossa vida se encha do amor de Deus, esse amor com que Cristo vos amou e pelo 

qual se entregou em vosso lugar num sacrifício cujo perfume subiu agradavelmente até à 

presença de Deus. 

 

Tiago 5:13 Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. 

 

1 João 2:15 

Deixem de amar este mundo mau e tudo quanto ele vos oferece porque se amamos o 

mundo mostramos que não temos o amor do Pai em nós. 
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1 João 5:21 

Meus queridos filhos, guardem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus nos 

vossos corações. 

 

Judas 1:21 

Conservem-se no amor de Deus, esperando a chegada do dia em que nosso Senhor Jesus 

Cristo vier e manifestar a sua misericórdia, dando-vos a vida eterna. 

 

Reconciliação com o Próximo 

Mateus 5:24 

… deixa o teu sacrifício sobre o altar, vai, pede perdão e faz as pazes com ela; depois 

volta e oferece o teu sacrifício a Deus. 

 

Mateus 5:25 

Chega depressa a acordo com o teu inimigo antes que seja tarde e ele te arraste perante 

um tribunal e te vejas lançado na cadeia como devedor. 

 

Ofertas 

 

Mateus 6:1 

Cuidado, não pratiquem as boas obras com ostentação, só para serem admirados, porque 

se o fizerem, perderão a recompensa que o vosso Pai do céu vos dá. 

 

 

Oração tão Natural quanto Respirar 

 

Mateus 6:5-7 

Quando orarem, não devem ser como os fingidos, que se mostram piedosos, orando 

publicamente às esquinas das ruas e nas sinagogas, onde toda a gente os pode observar. 

Na verdade, já receberam a sua recompensa Mas tu, quando orares, fecha-te em casa, e 

ora secretamente ao teu Pai, e ele, que conhece os teus segredos, te dará o galardão. Não 

recitem a mesma oração uma vez, e outra, e outra, como os pagãos fazem, julgando que 

as orações são mais atendidas pela sua repetição constante. 

 

Mateus 6:34 

Não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta 

cada dia o seu mal. 

 

Mateus 7:7 

Peçam, e receberão o que pedirem. Procurem, que hão-de achar. Batam, que a porta há-de 

abrir-se. (ver também, Lucas 11:9) 

 

Orações Elevadas com Fé 

 

Marcos 11:22-24 
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Jesus explicou aos discípulos: Se tiverem fé em Deus, e isto é uma profunda verdade, 

poderão dizer a este Monte das Oliveiras: 'Levanta-te e cai no mar. Ouçam, pois: podem 

pedir seja o que for em oração que, se crerem, hão-de alcançá-lo. 

 

Marcos 11:25-26 

Mas, quando estiverem a orar, perdoem primeiro a toda e qualquer pessoa contra a qual 

sintam ressentimento, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe os pecados 

também. 

 

Lucas 11:2-3 

Foi assim que os ensinou a orar:  Pai, que o teu nome seja honrado.Venha o teu reino. 

Dá-nos o nosso alimento dia a dia. 

 

 

Súplica 

 

Mateus 9:38 

Orem ao Senhor da seara e peçam-lhe que chame mais trabalhadores para as suas searas. 

 

João 16:24 

Ainda não experimentaram fazê-lo; mas peçam, invocando o meu nome, e receberão, e 

terão alegria abundante. 

 

Mandamento Apostólico 

 

Filipenses 4:6  

Não alimentem preocupações seja pelo que for; antes apresentem os vossos cuidados em 

oração perante Deus, exponham-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe 

expressar o vosso agradecimento. 

 

Colossenses 4:2 

Persistam na oração, vigiando nela numa atitude de gratidão. 

 

1 Tessalonisenses 5:18 

Que todas as coisas sejam uma razão de expressarem o vosso reconhecimento a Deus. 

Esta é a vontade de Deus para convosco, os que vivem em Cristo Jesus. 

 

1 João 5:16 

Se virem um cristão pecar numa maneira que não venha a conduzir à morte espiritual, 

devem orar, e Deus lhe dará vida. Mas se o seu pecado for fatal, não digo para 

intercederem por um caso desses. 

 

   

 

 

A Bíblia como Alimento Espiritual 
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Mateus 4:4 

Mas Jesus respondeu-lhe: Não! Porque as Escrituras dizem:  'Nem só de pão viverá o 

homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

2 Tessalonisenses 2:15 

Sendo assim, irmãos, permaneçam firmes e bem apegados aos ensinamentos que desde 

sempre vos temos dado, seja de viva voz, seja por carta. 

 

2 Timóteo 1:13 

Conserva a lembrança exacta das boas palavras que de mim tens ouvido; retém-nas com a 

fé e com o amor de Cristo Jesus. 

 

2 Timóteo 2:3 

Aceita as dificuldades como um bom combatente de Jesus Cristo e tal como eu faço. 

 

2 Timóteo 2:15 

Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be 

ashamed, rightly dividing the word of truth. 

 

2 Timóteo 3:14 

Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e aceitaste. Sabes que são verdade, 

porque sabes que podes confiar naqueles que te ensinaram. 

 

Hebreus 13:7 

Lembrem-se dos vossos pastores, que vos têm ensinado a palavra de Deus. Procurem 

imitar a fé deles, observando a sua maneira de viver. 

 

 

Prioridades e “Buscando Primeiro o Reino de Deus” 

 

Mateus 6:33 

Dêem pois prioridade ao seu reino e à sua justiça e Deus cuidará do vosso futuro. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Colossenses 3:1-2 

Portanto, visto que já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde 

Cristo está sentado à direita de Deus. Que as coisas celestiais encham o vosso 

pensamento, e não as que são terrenas. 

 

Chamando-nos à Santidade 

 

Mateus 5:48 
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Vocês, porém, devem ser perfeitos, como é perfeito o vosso Pai no céu. 

 

Mateus 7:6 

Não dêem aos cães as coisas santas; eles podem virar-se contra vocês. Não deitem 

pérolas a porcos, porque as desprezarão, pisando-as. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Romanos 6:12 

Portanto não deixem que o pecado tenha mais algum domínio sobre o vosso corpo 

corruptível; não lhe cedam aos desejos que sejam fruto do pecado. 

 

Romanos 6:13 Que nada do vosso corpo seja usado como instrumento do pecado, mas 

dêem-se a Deus como alguém que vive de novo saindo da morte, a fim de que o vosso ser 

se torne um instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. 

 

1 Coríntios 5:7 

Limpem-se pois de toda essa velha levedura; tornem-se uma massa sem fermento para 

que todos se mantenham incontaminados. Cristo, o cordeiro de Deus, foi sacrificado em 

nosso lugar. 

 

1 Coríntios 6:18 

Fujam de toda a ligação sexual ilícita! Nunca outro pecado atinge tanto o corpo como 

este; é como um pecado contra o seu próprio corpo. 

 

1 Coríntios 6:20 

Porque Deus vos comprou por um preço elevado. Sendo assim, usem todo o vosso ser, 

tanto o corpo como o espírito, para a glória de Deus, porque a ele pertencem. 

 

1 Coríntios 7:2-3 

Mas porque há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua esposa e cada 

mulher deve ter o seu marido. 

 

    3O homem deve dar à sua mulher tudo a que ela tem direito como mulher casada, e o 

mesmo deverá fazer a mulher. 

 

1 Coríntios 15:34 

Despertem e parem de pecar! Porque para vossa vergonha o digo: alguns de vocês ainda 

não conheceram realmente Deus. 

 

2 Coríntios 6:17 

E foi por isso que também lhes disse: Saiam do meio deles. Afastem-se. Não tenham 

relações com aquilo que eu repudio,e eu vos receberei. 

 

Efésios 4:30 
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Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vos marcou com um selo, como 

garantia da vossa libertação. 

 

Efésios 5:8 

Se é verdade que antes vocês viviam em trevas, agora, contudo, vivem na luz do Senhor. 

Andem então como filhos da luz! 

 

Filipenses 3:17 

Peço-vos também, irmãos, que sejam meus imitadores, e aprendam daqueles que 

conduzem as suas vidas de acordo com a nossa. 

 

Colossenses 3:5 

Portanto, mortifiquem os impulsos da vossa carne, tais como a imoralidade sexual, os 

pensamentos sujos, os apetites descontrolados, as paixões infames, e a avareza, que é 

uma forma de idolatria. 

 

1 Tessalonisenses 5:19 

Não entravem a ação do Espírito de Deus. 

 

2 Timóteo 2:19 

Mas a verdade de Deus mantém-se firme como uma rocha onde se lê: O Senhor conhece 

os que são seus, e, Quem se chama cristão, que se afaste do pecado. 

 

2 Timóteo 2:22 

Foge às paixões próprias da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor, e a paz juntamente 

com aqueles que, com um coração puro, se aproximam do Senhor e se lhe dirigem. 

 

Hebreus 12:14 

Procurem viver em paz com toda a gente, e levar uma vida santa; porque sem santidade 

ninguém poderá chegar a ver Deus. 

 

1 Pedro 1:16 

porque ele próprio disse: Sejam santos, porque eu sou santo. 

 

1 João 1:5-10 

Esta é a mensagem que Deus nos deu para vos transmitir: que Deus é luz e não há nele 

trevas nenhumas. Por isso, se dissermos que somos seus amigos e continuarmos a viver 

em trevas, estamos a mentir, e não expressamos a verdade. Mas se vivermos na luz da 

presença de Deus, então existirá fraternidade de uns com os outros, e o sangue de Jesus, 

seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-

nos a nós mesmos e estamos a rejeitar a verdade. Mas se lhe confessarmos os nossos 

pecados, podemos confiar que ele nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Se 

afirmarmos que não pecamos, chamamos mentiroso a Deus, e a sua palavra não tem lugar 

nos nossos corações. 

 

1 João 3:7 
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Meus queridos filhos, que ninguém vos engane: quem pratica a justiça é porque é justo, 

tal como Cristo é justo. 

 

Advertindo-nos a Vigiar 

 

Mateus 26:41 

Conservem-se atentos e orem, para que a tentação não vos vença. O espírito, na verdade, 

está pronto, mas o corpo é realmente fraco! (ver também: Marcos 14:38). 

 

Mateus 24:42 

Portanto, estejam preparados porque não sabem quando vem o vosso Senhor. 

 

Mateus 24:43 

Saibam isto: um homem que sabe exactamente quando o ladrão vem ficará alerto e não 

permitirá que a casa seja assaltada. 

 

Mateus 25:13 

Portanto, conservem-se despertos e estejam preparados, pois não sabem a data nem o 

momento do meu regresso. 

 

Lucas 12:15 

Mas a questão de fundo é que não se deixem dominar pela avareza. Porque a vida 

verdadeira não está garantida pelos bens que se possa ter. 

 

Lucas 17:32 

Lembrem-se do que aconteceu à mulher de Lot! 

 

 

Mandamento Apostólico 
 

1 Coríntios 10:12 

Por isso tenham cuidado. Se estão a pensar que estão firmes, olhem que podem também 

cair nos mesmos pecados. 

 

1 Coríntios 16:13 

Mantenham-se vigilantes; permaneçam fiéis ao Senhor; sejam firmes e corajosos; que a 

vossa vida espiritual seja forte e enérgica. 

 

Gálatas 6:1 

Meus irmãos, se alguém vier a cometer pecado, aqueles de entre vocês que possuem uma 

mente espiritual procurem encaminhá-lo com bondade; e sem qualquer sentimento de 

superioridade, pois cada um de nós está sujeito a ser tentado. 

 

Efésios 6:13 

Revistam-se de todas as armas de Deus para que possam resistir quando forem atacados, 

e para que depois de terem feito tudo continuem firmes. 
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2 Timóteo 4:5 

Mas tu, mantém-te capaz de controlar em todas circunstâncias o teu próprio carácter, 

pronto a suportar as aflições... 

 

Tiago 1:13 

Que ninguém, em presença da tentação, diga que é Deus quem o está a tentar. Porque 

Deus não está sujeito à acção do mal, e por isso também nunca poderia tentar ninguém a 

praticá-lo. 

 

Tiago 4:7-8 

Sujeitai-vos, pois, a Deus; mas resisti ao Diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para 

Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores; e, vós de espírito vacilante, 

purificai os corações. 

 

Tiago 5:8 

Sede vós também pacientes; fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está 

próxima. 

 

1 Pedro 5:8-9 

Vivam despretenciosamente; e estejam vigilantes quanto aos ataques do Diabo, o vosso 

inimigo, que anda à volta rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. 

Resistam-lhe firmes na fé. E lembrem-se de que outros cristãos por todo o mundo passam 

pelas mesmas aflições. 

 

2 João 1:8 

Estejam bem vigilantes, para que não venham a perder aquilo que já alcançaram, mas que 

pelo contrário possam receber a recompensa total dada pelo Senhor. 

 

Apocalipse 3:19 

Eu corrijo e castigo todos quantos amo. Arrepende-te, e abandona pois a tua indiferença e 

torna-te zeloso. 

 

 

Suprindo-nos com Sabedoria 

 

Mateus 7:24-27 

Todos os que escutam as minhas palavras e as seguem são sábios, como o homem que 

constrói a sua casa sobre uma rocha sólida. Pode a chuva cair em bátegas, podem vir 

enchentes, os ventos tempestuosos embater na casa, que ela não desabará, porque se 

encontra edificada sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e as despreza é 

insensato, como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Pois, quando vierem as 

chuvas e as enchentes, quando a ventania se abater sobre a sua casa, esta desabará 

inteiramente. 

 

Mandamentos Apostólicos 
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Efésios 5:15 Vejam pois como é que se conduzem: não como gente insensata, antes como 

pessoas espiritualmente esclarecidas... 

 

Colossenses 4:5 Conduzam-se sempre com sabedoria em relação aos não-crentes, 

procurando aproveitar o melhor possível todas as ocasiões. 

 

1 Tessalonisenses 5:21 mas examinem tudo o que é dito. Guardem o que for bom. 

 

Tiago 1:5-6 E se alguém tem falta da sabedoria necessária, peça-a a Deus, que está 

sempre pronto a dar generosamente sem a menor censura, e lhe será dada. Mas que esse 

pedido a Deus seja feito com fé, na certeza da resposta. Porque quem se dirige a Deus 

com dúvidas é semelhante às ondas do mar, levadas pelos ventos, lançadas de uma para 

outra parte. 

 

Tiago 3:13 Se alguém no vosso meio estiver aflito, que ore a Deus. Quem estiver 

contente, que louve a Deus. 

 

   

Disciplinando-nos pelo Dízimo 

 

Matthew 6:2-4 

Quando derem alguma coisa a um pobre, nada de alarde, como fazem os fingidos, 

tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas para chamar a atenção para os seus actos de 

caridade. Digo-vos com toda a seriedade: esses já receberam toda a recompensa que 

poderiam ter. Mas quando fizerem um favor a alguém, façam-no em segredo, sem 

dizerem à mão esquerda o que faz a direita. Vosso Pai, que conhece todos os segredos, 

vos recompensará. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

1 Coríntios 16:2 Todos os domingos, cada um ponha de parte uma quantia daquilo que 

ganhou durante a semana, destinada a esta oferta. Não esperem que eu chegue, para fazer 

a colecta de uma só vez. 

 

 

Preparando-nos para Perseguição 

 

Mateus 5:12 

Alegrem-se com isso! Sim, alegrem-se porque vos espera lá no céu uma enorme 

recompensa. Lembrem-se de que também os profetas de antigamente foram perseguidos. 

 

Mateus 5:39 

Eu porém, digo: Não oponham violência à violência! Se te derem uma bofetada numa das 

faces, oferece também a outra. 

Mateus 10:19 
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Quando forem presos, não se preocupem com o que hão-de dizer no vosso julgamento, 

porque vos serão inspiradas as palavras certas no momento certo. 

 

Mateus 10:23 

Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para a seguinte. Voltarei antes de terem 

passado por todas as cidades de Israel. 

 

Mateus 24:15-16 

Portanto, quando virem a abominação desoladora, de que o profeta Daniel falou, 

instalada no lugar santo - quem ler isto, que preste muita atenção - então aqueles que 

estiverem na Judeia, que fujam para as montanhas. 

 

Marcos 13:11 

Mas, quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que vão dizer em vossa 

defesa. Falem apenas o que Deus vos mandar, pois nessa hora não falarão vocês, mas o 

Espírito Santo. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Romanos 12:14 

Se alguém vos prejudica e persegue por serem cristãos, não os amaldiçoem; orem para 

que Deus venha a abençoar essa pessoa. 

 

Romanos 12:20-21 

Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; e assim 

amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o 

mal com o bem. 

 

1 Pedro 4:16 

Mas sofrer por ser cristão não é de forma alguma uma vergonha. Louvem Deus por isso! 

 

1 João 3:13 

Por isso, meus irmãos, não se admirem se o mundo vos detesta. 

 

Advertindo-nos quanto ao Perigo dos Juramentos 

 

Mateus 5:37 

Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; não, não; pois o que passa daí, vem do Maligno. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Tiago 5:12 

Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais 

qualquer outro juramento; seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não 

cairdes em condenação. 
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Instruindo-nos quanto ao Pacto do Matrimônio 

 

Mateus 19:6 

Assim os dois passam a ser um; não serão mais dois, mas um só. E nenhum homem tem 

direito de separar o que Deus juntou. 

 

Marcos 10:9 

E nenhum homem deve separar o que Deus juntou. 

 

Mateus 19:12 

Alguns nascem já incapazes para o casamento, e outros há que são incapacitados pelos 

homens, e alguns outros, ainda, não querem casar-se por causa do reino dos céus. Quem 

puder, aceite o que digo. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Efésios 5:25 

E vocês maridos, amem as vossas mulheres da mesma forma que Cristo amou a igreja e 

deu a sua vida por ela, 

 

Efésios 5:33 

Portanto repito: cada marido deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a esposa que 

respeite o marido. 

 

Colossenses 3:19 

Os maridos, que amem as suas mulheres, e não as tratem com dureza. 

 

 

OBSERVANDO AOS MANDAMENTOS DE CRISTO 

PARA COM MEU PRÓXIMO NA TERRA. 

  

Amando o Próximo 

 

Mateus 22:39 

O segundo é parecido: 'Amarás o teu semelhante como te amas a ti próprio. 

 

Mateus 5:44 

Eu, porém, digo: Amem os vossos inimigos. Bendigam os que vos maldizem. Façam o 

bem aos que vos odeiam. Orem por quem vos persegue! 

 

Mateus 5:39 

Eu porém, digo: Não oponham violência à violência! Se te derem uma bofetada numa das 

faces, oferece também a outra. 

 

Mateus 5:40-42 
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E ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa; e, se 

qualquer te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois mil. Dá a quem te pedir, e 

não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. 

 

Lucas 6:27-31 

Ouçam todos. Amem os vossos inimigos. Façam bem aos que vos odeiam. Orem pela 

felicidade dos que vos amaldiçoam. Peçam a bênção de Deus sobre os que vos magoam. 

Se alguém vos bater numa face, ofereçam-lhe também a outra! Se alguém vos exigir o 

casaco, dêem-lhe também a camisa. Dêem o que têm a quem vo-lo pedir; e quando vos 

levarem as vossas coisas, não se preocupem se as tornam a entregar ou não. Tratem os 

outros como querem que os outros vos tratem. 

 

Lucas 6:35 

Amem os vossos inimigos! Tratem-nos bem! Emprestem-lhes! E não se preocupem por 

eles não vos pagarem, porque, assim a recompensa que receberem do céu será muito 

grande, e estarão a proceder verdadeiramente como filhos do Altíssimo; porque ele é 

bondoso também com os ingratos e com os perversos. 

 

Mateus 7:1 

Não julguem os outros, se não querem que Deus vos julgue da mesma maneira. 

 

Mateus 7:12 

Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós a eles; 

porque esta é a lei e os profetas. 

 

Lucas 6:37-38 

Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem, e 

serão perdoados. Se derem, receberão! A vossa dádiva vos será devolvida em medida 

atestada e sacudida para caber mais um pouco até deitar por fora. A medida que usarem 

para dar, seja ela grande ou pequena, será a mesma com que se medirá o que vos for dado 

de volta. 

 

João 7:24 

Não devem julgar segundo a aparência, mas segundo a verdadeira justiça. 

 

Mateus 18:15-17 

Se um irmão pecar contra ti, vai ter com ele e mostra-lhe a sua falta. Se te ouvir e a 

confessar, terás ganho outra vez um irmão. Mas, se não o fizer, então leva contigo um ou 

dois outros e vai ter com ele novamente, provando tudo quanto disseres pela presença 

dessas testemunhas. Se, mesmo assim, não quiser escutar-te, então leva o caso diante da 

assembleia de crentes, e se esta resolver a teu favor, mas ele não aceitar, então a 

congregação deve considerá-lo como um estranho. Na verdade tudo o que proibirem na 

Terra ficará proibido no céu, e tudo o que permitirem na Terra será permitido no céu. 

 

Lucas 17:3 

Dêem atenção! Repreende o teu irmão se ele pecar, e perdoa-lhe se se arrepender. 
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Marcos 9:50 

Sal é bom para temperar. Mas se ele perder o seu sabor, como é que se pode fazê-lo 

salgado de novo? Vocês devem ter as qualidades de sal entre se e viver em paz uns com 

os outros. 

 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Romanos 12:19 

Meus irmãos, não procurem vingar-se a si mesmos. Deixem isso a Deus, pois que ele 

retribuirá aos que o merecem. 

 

Romanos 13:8 

Não contraiam dívidas para com ninguém, a não ser a dívida do amor para com os outros; 

porque quem ama os outros satisfaz naturalmente todas as exigências da lei. 

 

Romanos 13:9 

Com efeito, se amarmos o nosso próximo como a nós próprios, não seremos levados a 

enganá-lo, a matá-lo ou a roubá-lo. Nem cairemos no adultério ou na cobiça do que ele 

tem. Na verdade, tudo se resume em amarmos o próximo como nos amamos a nós 

mesmos. 

 

Efésios 4:28 

Aquele que roubava ou explorava fraudulentamente, que pare com isso de uma vez. Que 

antes trabalhe, e que ganhe a sua vida pelos seus próprios meios, honestamente, de forma 

até a poder ajudar outros menos favorecidos. 

 

Tiago 2:1 

Meus irmãos, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, é incompatível com 

atitudes de parcialidade em relação às pessoas. 

 

Tiago 2:8 

Se cumprirem com a mais importante lei de Deus, contida na sua palavra, que é: Amarás 

o teu próximo como a ti mesmo, então fazem bem. 

 

1 Pedro 4:15 

Que nenhum padeça por homicídio ou roubo ou desacato ou por se meter na vida dos 

outros. 

 

1 Pedro 3:10 

Se alguém ama a vidae pretende ter muitos anos para ser feliz,então que tenha cuidado 

com a língua,e que se guarde da mentira ue se afaste do mal, que pratique o bem,que 

procure a paz e que seja constante nesse caminho. 
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A Chamada ao Testemunho 

 

Mateus 4:19 

Então chamou-os: Venham comigo, e vos mostrarei como ser pescadores de pessoas! 

 

Mateus 5:16 

Que as vossas boas obras brilhem também para serem vistas por todos, de tal maneira que 

louvem o vosso Pai celestial. 

 

Mateus 5:41 

Se um soldado te obrigar a carregar-lhe com a mochila um quilómetro, leva-a dois 

quilômetros. 

 

Mateus 28:19 

Portanto, vão e façam discípulos entre todos os povos. Baptizem-nos em nome do Pai, do 

Filho, e do Espírito Santo. 

 

Marcos 1:17 

Jesus chamou-os: Venham e sigam-me. Farei de vocês pescadores de pessoas. 

 

Marcos 5:19 

Mas Jesus não quis: Volta para a tua família e conta-lhe as maravilhas que Deus te fez, e 

como foi tão bondoso para ti. 

 

Marcos 6:10 

Fiquem sempre na mesma casa em cada terra, enquanto ali estiverem; não andem de casa 

em casa. 

 

Marcos 16:15 

E então disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem a boa nova a todos, em toda a parte. 

 

Lucas 9:5 

Se o povo de qualquer povoação não vos quiser ouvir quando lá entrarem, venham-se 

embora e declarem a severidade de Deus contra ela, limpando os sapatos do pó daquela 

terra, ao saírem. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Tiago 5:20 

...sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da 

morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. 

 

1 Pedro 3:15 

Mas deixem Cristo ser o Senhor exclusivo nos vossos corações, e se alguém vos 

perguntar a razão da vossa esperança, estejam sempre preparados para responder. 
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O Pobre e o Evangelho 

Lucas 14:12-13 

Quando ofereceres um jantar, não convides amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos, 

porque esses retribuirão o convite. Em vez disso, convida os pobres, aleijados, os coxos e 

os cegos. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Tiago 2:5 

Ouçam, queridos irmãos: Deus tem escolhido gente pobre nesta Terra para serem ricos na 

fé, garantindo-lhes a entrada no domínio do céu, que Deus prometeu aos que o amam. 

 

Recebendo aos Pequeninos no Seu Nome 

 

Mateus 18:10 

Cuidado, não desprezem nem somente uma destas crianças. Porque vos digo que, no céu, 

os seus anjos podem sempre ver o meu Pai. 

 

Mateus 19:14 

Jesus disse: Deixem que as crianças venham a mim. Não as devem impedir, porque o 

reino dos céus destina-se a quem é como elas. 

 

Marcos 10:14 

Mas, ao ver isto, Jesus ficou muito descontente: Deixem as crianças virem a mim, porque 

o reino de Deus pertence a quem é como elas. Não as mandem embora! 

 

Lucas 18:16 

Então Jesus chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: Deixem as 

criancinhas vir a mim! Não as mandem embora! Porque o reino de Deus pertence aos que 

são como estas crianças. 

 

Mandamentos Apostólicos 

 

Efésios 6:1-4 

Vocês filhos, porque são do Senhor, obedeçam aos seus pais, pois essa é a atitude justa. 

Honra o teu pai e a tua mãe. Dos dez mandamentos de Deus, este é o primeiro que tem 

ligado a si uma promessa: para que tenhas uma vida longa e cheia de bênçãos. Vocês, os 

pais, não exasperem os vossos filhos. Antes eduquem-nos seguindo os conselhos e a 

doutrina do Senhor. 

 

Colossenses 3:20 

Quanto aos filhos, devem ser obedientes aos pais, porque é assim que darão alegria ao 

Senhor. 
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Colossenses 3:21 

Pelo vosso lado, pais, não exasperem os filhos, o que pode levá-los ao desânimo. 

 

 

 

OBEDECENDO AOS MANDAMENTOS DE CRISTO 

PARA COM MEU PRÓXIMO NA IGREJA 

 

Estabelecendo Exemplo de Liderança na Igreja de Cristo 

 

Mateus 20:26-27 

No vosso meio, porém, será muito diferente. Quem quiser ser o principal entre vocês 

deve ser vosso servo, e quem quiser ser o primeiro deve tornar-se o vosso escravo. 

 

Mateus 23:11 

Para ser o maior de todos é preciso saber servir os outros. 

 

Marcos 9:35 

Então sentou-se e, chamando-os para que se pusessem à sua volta, disse: Todo aquele que 

quiser ser o primeiro deve ser o último, o que serve os outros! 

 

Marcos 10:43-44 

Mas no vosso meio não será assim. Quem quiser ser grande entre vocês deve servir-vos. 

E quem quiser ser o maior de todos deverá ser criado de todos. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Gálatas 6:6 

Aqueles que recebem instrução sobre a palavra de Deus devem repartir os seus recursos 

com os que os instruem. 

 

Quanto aos Pastores 

 

Mandamentos Apostólicos 

 

Atos 20:28 Agora, olhem por vocês próprios e pelo rebanho de Deus. O Espírito Santo 

vos constituiu pastores para alimentar a sua igreja, que ele comprou com o seu próprio 

sangue. 

 

1 Coríntios 3:10 Deus, na sua bondade, ensinou-me a ser bom arquitecto; e assim eu pus 

os fundamentos, e agora outro continua a construção. Que cada um veja bem como 

edifica! 

 

Hebreus 13:17 Obedeçam aos vossos pastores, aceitando as suas directivas; porque eles 

procuram estar atentos às vossas almas, tendo de dar conta delas a Deus. Que eles o 

possam fazer com alegria; não a custo, pois isso não vos seria útil. 
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  Instruindo Quando à Comunhão na Igreja de Cristo 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Atos 10:15 

E a voz tornou a dizer-lhe: Não consideres impuro o que Deus tornou limpo! 

 

Romanos 14:13 

Por isso não se critiquem mais uns aos outros. Em vez disso, procurem viver de tal modo 

que nada do que fazem possa levar o vosso irmão a pecar, ou a ficar perturbado na sua 

consciência. 

 

Romanos 14:15 

E se o teu irmão pode perturbar-se na sua consciência por aquilo que tu comes, não 

estarás a dar provas do amor de Deus em ti, se continuares a comer disso. Não faças com 

que aquilo que comes leve a perder aquele por quem Cristo morreu. 

 

Romanos 15:2 

Procuremos agradar aos outros, não a nós próprios; façamos aquilo que pode contribuir 

para a edificação da sua vida espiritual. 

 

1 Coríntios 4:5 

Por isso não se precipitem em juízos, antes da vinda do Senhor. Quando o Senhor vier, 

ele trará luz sobre todas as coisas, as mais escondidas, para que se veja exactamente o que 

cada um de nós é no íntimo do coração. E o Senhor dará a cada um o louvor que merecer. 

 

1 Coríntios 10:24 

E não procurem unicamente as vossas conveniências. Pensem também no que é o melhor 

para os outros. 

 

1 Coríntios 16:2 Todos os domingos, cada um ponha de parte uma quantia daquilo que 

ganhou durante a semana, destinada a esta oferta. Não esperem que eu chegue, para fazer 

a colecta de uma só vez. 

 

2 Coríntios 13:11 E agora, irmãos termino. Alegrem-se, e aperfeiçoem-se em Cristo; 

encorajem-se uns aos outros. Vivam em harmonia e paz, e o Deus de amor e de paz será 

convosco. 

 

Gálatas 5:13-16 

Sim, meus irmãos, vocês foram chamados por Deus para viverem na liberdade. Não 

deixem então que essa liberdade seja um pretexto para que a vossa natureza carnal vos 

leve à prática do mal; antes pelo contrário que ela vos incite a trabalhar, por amor, a favor 

dos outros. Porque afinal toda a lei se resume num só mandamento: Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo. Mas se pelo contrário vocês se andam a criticar e a insultar 
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uns aos outros, tenham cuidado, porque dessa maneira podem chegar a destruir 

totalmente a vida espiritual uns dos outros. E eis o conselho que vos dou: Andem debaixo 

da direcção do Espírito, e dessa forma não darão satisfação aos apelos dos vossos 

instintos. 

 

Efésios 4:25-27 

Deixem a mentira e falem verdade uns com os outros, porque somos membros de um só 

corpo. Não pequem, deixando que a ira vos domine. Antes que o dia acabe, façam com 

que a vossa irritação tenha fim. Em nenhum caso dêem ocasião a que o Diabo encontre 

meio de vos fazer cair. 

 

Filipenses 2:2 

… então que tudo isso, que já me faz tão feliz, seja como que completado com a 

existência de perfeitas relações entre vocês, amando-vos uns aos outros, num sentimento 

igualmente sincero de uns para com os outros... 

 

Filipenses 2:5 

Que haja assim em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus… [humildade] 

 

Filipenses 2:14 

Em tudo o que fizerem, evitem as queixas constantes, assim como os conflitos, 

 

Colossenses 3:15 

E que a paz de Cristo domine os vossos corações, pois foi para isso que foram chamados 

a viver, como membros de um só corpo. E que haja gratidão em vós. 

 

1 Tessalonisenses 5:11 

Por isso animem-se uns aos outros, contribuindo mutuamente para o fortalecimento da fé; 

é aliás isso que têm vindo a fazer. 

 

1 Tessalonisenses 5:14 

Admoestem os que são preguiçosos; animem os que se desencorajam facilmente; 

fortaleçam os que estão fracos; sejam pacientes com todos. Que ninguém retribua o mal 

com o mal. Que o bem seja a regra da vossa vida, não só entre crentes, como para com 

todos. 

 

1 Timóteo 5:1 

Nunca censures com dureza um crente mais velho. Avisa-o como se fosse teu pai. Da 

mesma forma aos jovens fala-lhes como a irmãos. 

 

1 Timóteo 5:3 

Dá toda a atenção a qualquer viúva que não tem mais ninguém que cuide dela. 

 

1 Timóteo 5:4 

Mas se ela tiver filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar bondade no 

seu lar e recompensar os seus pais, cuidando deles. É isto que agrada a Deus. 
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1 Timóteo 5:16 

Portanto se algum crente tem uma viúva na sua família, deve cuidar dela, e não deixar a 

igreja sobrecarregar-se com isso. Assim a igreja poderá tomar a seu cargo outras que 

vivem realmente sem o amparo de ninguém. 

 

Hebreus 13:1 

Não deixem nunca de se amar com amor de irmãos. 

 

Tiago 5:9 

Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está 

à porta. 

 

1 Pedro 1:22 

Agora podem ter entre vocês um amor fraterno, não fingido, porque as vossas almas 

foram purificadas pela obediência à verdade. Amem-se pois uns aos outros de todo o 

coração. 

 

1 Pedro 2:17 

Respeitem toda a gente. Amem os vossos irmãos na mesma fé. Temam a Deus. Honrem o 

chefe da vossa nação. 

 

 

Celebrando a Ceia do Senhor 

 

Mateus 26:26-27 

Quando estavam a comer, Jesus pegou no pão e, abençoando-o, partiu-o em pedaços, 

deu-os aos discípulos e disse: Tomem e comam, porque isto é o meu corpo. E levantando 

um cálice com vinho, agradeceu a Deus por ele, entregou-o aos discípulos e disse: Que 

cada um beba dele. 

 

Lucas 22:19 

Depois pegou no pão e, dando igualmente graças a Deus por ele, partiu-o e deu-o aos 

discípulos: Este é o meu corpo, que é dado em vosso favor. Façam isto em memória de 

mim. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

1 Coríntios 11:24-25 

… e depois de ter dado graças, partiu-o dizendo: Tomem e comam-no; isto é o meu 

corpo, que é partido em vosso favor. Façam isto para se lembrarem de mim. De igual 

modo, pegou na taça de vinho, no fim da ceia, e disse: Esta taça é o novo contrato entre 

Deus e vocês, estabelecido por meio do meu sangue. Façam isto, todas as vezes que 

beberem, em lembrança de mim. 

 

1 Coríntios 11:28  
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É por isso que cada um se deve examinar cuidadosamente antes de tomar este pão e de 

beber desta taça. 

 

Preparando-nos para a Segunda Vinda de Cristo  

 

Marcos 13:33 

Portanto, como não sabem quando isto se passará, conservem-se alerta, vigilantes. 

 

Marcos 13:35-37 

Vigiem bem, porque não sabem quando virei, se ao anoitecer, se à meia-noite, se de 

madrugada ou se mais tarde, à luz do dia. Que eu vos não encontre a dormir. Estejam 

atentos ao meu regresso é a minha recomendação para vocês e para todos os demais. 

 

Lucas 21:34 

 que eu não vos encontre vivendo descuidados, obcecados com o comer e viver bem, 

ocupados com os problemas desta vida, como todo o resto do mundo. 

 

Lucas 21:36 

Mantenham uma vigilância constante e orem para que, se possível, cheguem à minha 

presença sem ter de passar por estes horrores. 

 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

1 Pedro 1:13 

Portanto, com um espírito alerta e com sobriedade, coloquem a vossa esperança na graça 

que será vossa quando Jesus Cristo voltar; 

 

1 Pedro 4:7 

O fim de todas as coisas aproxima-se. Portanto sejam sóbrios, vigiando, para que possam 

orar. 

 

 

Alertando-nos quanto aos Falsos Ensinamentos 

 

Mateus 24:4 

Ao que Jesus respondeu: Não deixem que vos enganem. 

 

Marcos 13:5 

A esta pergunta, Jesus respondeu desta forma: Não deixem que alguém vos engane. 

 

Mateus 7:15 

Cuidado com os falsos mestres que se disfarçam de ovelhas mansas mas que, afinal, são 

lobos que o que querem é devorar-vos. 

 

Mateus 16:6 
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Cuidado, avisou Jesus. Acautelem-se do fermento dos fariseus e dos saduceus. 

 

Mateus 16:11 

Como puderam pensar que eu me estivesse a referir à comida? Uma vez mais vos digo: 

Acautelem-se do fermento dos fariseus e dos saduceus. 

 

Marcos 8:15 

Jesus disse-lhes muito solenemente: Tenham cuidado com o fermento do rei Herodes e 

com o dos fariseus. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Romanos 16:17 

Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina 

que aprendestes; desviai-vos deles. 

 

Gálatas 1:8 

Se alguém - ainda que seja eu próprio ou mesmo um anjo do céu - vier pregar-vos, sob o 

nome de evangelho, outra mensagem além do que já vos temos anunciado, que seja 

maldito. 

 

Gálatas 5:1 

Procurem então, com firmeza, permanecer livres, beneficiando da liberdade com que 

Cristo nos libertou, e não se deixem prender de novo a cadeias de sujeição. 

 

Colossenses 2:8 

Tenham cuidado para que ninguém vos domine por meio de filosofias engenhosas e 

enganadoras, baseadas em tradições humanas e reflectindo a sabedoria falível deste 

mundo, mas que não corresponde à doutrina de Cristo. 

 

1 Timóteo 4:7 

Não percas o teu tempo com fábulas e velhas histórias profanas; empenha-te antes, com 

disciplina, no caminho de Deus. 

 

Titus 2:1 

Tu, porém, ensina aquilo que é conforme a pura doutrina de Deus. 

 

1 João 4:1 

Queridos amigos, não creiam em todos que dizem falar pelo Espírito de Deus: examinem 

primeiro. Porque há muitos pregadores de mentira, por aí no mundo. 

 

2 João 1:10 

Se alguém vem ter convosco com uma doutrina diferente desta, não o recebam sequer em 

casa, nem se identifiquem com ele. 

 

Alertando-nos quanto ao Fermento da Hipocrisia 
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Mateus 6:2-4 

Quando derem alguma coisa a um pobre, nada de alarde, como fazem os fingidos, 

tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas para chamar a atenção para os seus actos de 

caridade. Digo-vos com toda a seriedade: esses já receberam toda a recompensa que 

poderiam ter. Mas quando fizerem um favor a alguém, façam-no em segredo, sem 

dizerem à mão esquerda o que faz a direita. Vosso Pai, que conhece todos os segredos, 

vos recompensará. 

 

Mateus 7:4-5 

E porque é que te hás-de preocupar com uma palha no olho do vizinho quando tens uma 

tábua no teu próprio olho? Como poderias dizer: 'Amigo, deixa-me ajudar-te a tirar essa 

palha do teu olho , quando afinal tu mesmo tens uma trave no teu? Isso é hipocrisia! 

Liberta-te primeiro do que tens na vista e depois então poderás ver para ajudar o teu 

irmão. 

 

Mateus 23:3 

Pode estar certo fazer o que eles dizem, mas não devem fazer o que eles fazem! Porque 

eles próprios não fazem o que vos ensinam. 

 

Lucas 12:1 

Entretanto, a multidão crescia até haver milhares de pessoas que se atropelavam. 

Voltando-se primeiro para os discípulos, avisou-os: Acima de tudo, tenham cuidado com 

a hipocrisia, como a destes fariseus. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

1 Pedro 3:3 

Não estejam preocupadas quanto à beleza exterior, que consiste no arranjo dos cabelos, 

nas modas de vestuário ou nas jóias caras. 

 

 

 

Alertando-nos a não Confiar nas Riquezas 

 

Mateus 6:19-20 

Não arrecadem os vossos lucros aqui na Terra, onde podem consumir-se ou ser roubados. 

Entesourem, sim, no céu, onde nunca perdem o valor e estão a salvo dos ladrões. 

 

Mateus 6:25 

Portanto, aconselho-vos que não se preocupem com as coisas desta vida, como que hão-

de comer e beber, e ter dinheiro e roupa. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo 

mais do que o vestuário? 

 

Mateus 6:33 

Dêem pois prioridade ao seu reino e à sua justiça e Deus cuidará do vosso futuro. 
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Lucas 12:22 

E, voltando-se para os discípulos: Não se preocupem com o ter ou não comida suficiente 

e roupa para vestir. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

1 Timóteo 6:17 

Diz aos ricos deste mundo que não sejam altivos, que não ponham a sua esperança nas 

riquezas, que são coisas instáveis, mas que ponham a sua confiança no Deus vivo, que 

nos dá generosamente tudo, para a nossa satisfação. 

 

 

Ordenando-nos a Respeitar ao Governo Estabelecido 

 

Mateus 22:21 

De César, responderam.Ora bem, dêem a César o que é de César, e a Deus o que é de 

Deus. 

 

Marcos 12:17 

Muito bem, se é do imperador, dêem-lha. Mas tudo o que é de Deus deve ser dado a 

Deus! E ficaram muito admirados com semelhante resposta. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Romanos 13:7 

Devem pois dar a cada um o que é devido: os impostos a quem tem o direito de os exigir, 

o respeito e honra a quem os deve receber. 

 

Romanos 13:3 

Porque os magistrados não metem medo a quem faça o bem, mas sim a quem pratica o 

mal. Portanto, se quiseres nada ter a temer das autoridades, respeita as leis e tudo te 

correrá bem. 

 

Tito 3:1 

Lembra a todos que devem sujeitar-se aos governantes e autoridades instituídas, e 

obedecer às leis, estando prontos a participar em qualquer obra boa. 

 

Estabelecendo Exemplo em Trabalhar para Obter Sustento 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Efésios 6:5 

E vocês, trabalhadores, obedeçam aos vossos chefes aqui na Terra, executando 

conscienciosamente as vossas tarefas, com respeito e temor, como se fosse para Cristo. 
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Efésios 6:9 

E quanto a vocês, os superiores, façam a mesma coisa, segundo o mesmo princípio, sem 

abusar da vossa autoridade, pois lembrem-se de que Deus no céu é Senhor tanto deles 

como vosso, e que ele não faz acepção de pessoas. 

 

Colossenses 3:22 

Vocês, trabalhadores, devem obedecer aos vossos patrões em tudo que fazem. Tentem 

agradar-lhes sempre, não apenas quando estão a ser observados. Obedeçam de boa 

vontade por causa do vosso temor reverente para com o Senhor. 

 

2 Tessalonisenses 3:10 

Quando aí estivemos, uma das nossas regras de conduta era que quem não trabalha 

também não tem direito a comer. 

 

 

Confortando-nos em Face à Morte 

 

Marcos 5:36 

Jesus contudo, não fez caso do que diziam e falou assim a Jairo: Não tenhas medo, confia 

em mim. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

1 Tessalonisenses 4:18 

Que estas palavras vos sirvam para se animarem uns aos outros. 

 

Chamando-nos à Obediência e Gozo 

 

Mateus 11:15 

Quem está disposto a ouvir, que me escute bem! 

 

Mateus 13:9 

Quem sabe ouvir, então que ouça! 

Mateus 13:43 

Então os justos brilharão como o Sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos e sabe 

ouvir, que ouça! 

 

Marcos 4:9 

Algumas delas até sessenta ou cem vezes tanto! Se têm ouvidos, ouçam! 

 

Marcos 4:23 

Se têm ouvidos, ouçam! 

 

Mateus 28:9 
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E apressaram-se a procurar os discípulos para lhes dar o recado do anjo. Iam elas a correr, 

quando Jesus surgiu de súbito à sua frente e as saudou. Elas, abraçando-lhe os pés, 

adoraram-no. 

 

Mandamentos Apostólicos 
 

Filipenses 4:4 

Que a vossa alegria seja constante no Senhor! E mais uma vez vos digo: alegrem-se! 

 

1 Tessalonisenses 5:16 

Conservem em todo momento a vossa alegria. 

 

1 Pedro 4:13 

Pelo contrário, alegrem-se por essas provações vos tornarem companheiros de Cristo nos 

seus sofrimentos; e depois terão o gozo e o privilégio de participar na manifestação da 

sua glória. 

 

 

Lucas 17:10 

"Igualmente, se se limitarem a obedecer-me, não devem considerar-se merecedores 

de elogio, porque cumpriram simplesmente o vosso dever!" 

 

 

 


