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REFORMA 
 
As questões em consideração nesta reforma.  
 
Mnemônico - "REFORMAS"?  
 
R - REVELAÇÃO  
E - EQUALIZAÇÃO  
F - FINALIZAÇÃO  
O - OPOSIÇÃO À MEDIOCRIDADE E INDIFERENÇA  
R - RELACIONAMENTO  
M - MIGRAÇÃO  
A - AUTONOMIA  
T - TRANSIÇÃO (MUDANÇA DE MENTALIDADE)  
I - INTEGRIDADE  
O - OBEDIÊNCIA  
N - NOVO ODRE  
S - SANTIFICAÇÃO  
 
AMPLIFICAÇÃO  
 
1. R - REVELAÇÃO  
 
A revelação é igual à palavra procedente. É o Rhema. 
 

(Mateus 4:4) Mas ele respondeu, e disse: "Está escrito: 'O homem não vive só de pão, 
mas de toda palavra que procede da boca de Deus" (JFA) 
 

A revelação é acessada a partir da boca de Deus.  
A palavra procedente traz a vida.  
A morte espiritual é resultante de uma ausência da palavra procedente.  
 
A revelação é igual à verdade presente.  

 
(2Pedro  1:12) Por esta razão eu não vou ser negligente para lembrá-lo sempre destas 
coisas, ainda que sabe e são confirmados na presente verdade. (JFA)  

 
A revelação é o que o Espírito diz às igrejas agora. 

  
(Apocalipse 2:29) "Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
igrejas." (JFA) 

  
Revelação é o entendimento dos tempos.  

 
(1Crônicas 12:32) dos filhos de Issacar que tinham entendimento dos tempos, para 
saberem o que Israel devia fazer, seus chefes foram duzentos; e todos os seus irmãos 
sob seu comando; (JFA)  
 
(Lucas 12: 54-56) Então Ele também disse às multidões ", sempre que você vê uma 
nuvem saindo do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva", e assim é. "E quando você vê a 
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soprar o vento sul, dizeis: Haverá tempo quente", e que existe. "Hipócritas! Você pode 
discernir a face do céu e da terra, mas como é que você não discerne este tempo? 
(JFA)  
 

A revelação é algo novo.  
 
(Isaias 42:9) Vejam! As profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio; antes de 
surgirem, eu as declaro a vocês" (NVI) 
 
(Isaias 48:6-7) Você tem ouvido essas coisas; olhe para todas elas. Você não irá 
admiti-las? De agora em diante eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas, que você 
desconhece. Elas foram criadas agora, e não há muito tempo; você nunca os 
conheceu antes. Por isso você não pode dizer: ‘Sim, eu as conhecia’. (NVI)  

 
EXEMPLOS:  
 
1.1 MOISÉS  

 
(Êxodo 17:6)"Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe; ferirás a 
rocha, e dela sairá água do mesmo, que o povo possa beber." Assim fez Moisés à vista 
dos anciãos de Israel. (JFA) 
  
(Números 20: 8-12) Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e 
falai à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água; assim lhes tirarás água da 
rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara 
de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a 
congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura 
tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a 
rocha duas vezes com a sua vara, e saiu muita água; e bebeu a congregação e os seus 
animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me 
santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação 
na terra que lhes tenho dado. (JFA)  

 
A primeira vez Deus disse a Moisés para bater na rocha, a fim de obter água. A segunda vez 
Deus pediu a Moisés para falar com a rocha. No entanto Moisés repetiu a ação passada de 
ferir a rocha, não reconheceu a nova demanda de Deus para uma nova temporada. Este ato 
que Deus chamou de incredulidade desqualificou Moisés a entrar na terra prometida. 
 
1.2 PROFETA ELIAS  
 
Os Profetas de Elias viram Eliseu emergir do Jordão com a capa de Elias. Em vez de 
perseguir o manto, eles foram procurar o corpo de Elias – O passado.  Eles não conseguiram 
perceber a nova temporada da porção dobrada sobre Eliseu.  
 
O entendimento da demanda atual de Deus irá manter a igreja em obediência à voz de Deus e 
relevantes para os propósitos de Deus.  
 
A falha em entender às vezes, leva à escravidão religiosa.  
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(Lucas 12: 54-56) Então Ele também disse às multidões ", sempre que você vê uma 
nuvem saindo do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva", e assim é. "E quando você vê a 
soprar o vento sul, dizeis: Haverá tempo quente", e que existe. "Hipócritas! Você pode 
discernir a face do céu e da terra, mas como é que você não discernir este 
tempo? (JFA)  

 
Veja também Josias e faraó Neco (2Cronicas 35: 20-25).  

 
(Provérbios 29:18) Onde não há visão, o povo perece (KJV)  

 
VISÃO = REVELAÇÃO = PALAVRA (mensagem) do Senhor.  

 
(Provérbios 29:18) Onde não há revelação, o povo se corrompe. (JFA) 
  
(1Samuel 3:1) E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli; e a palavra do Senhor 
era de muita valia naqueles dias; não havia visão manifesta. (JFA)  
 

Deus é a fonte de toda a revelação.  
 
(Colossenses 2:2-3) que seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e 
alcancem a todas as riquezas da plenitude da inteligência, ao conhecimento do 
mistério de Deus, tanto do Pai e de Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros 
da sabedoria e do conhecimento. (JFA)  

 
É um privilégio concedido a todos os crentes. 

 
(Hebreus 4:16) Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que 
possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo 
oportuno. (JFA)  
 
(2 Coríntios 3: 15-18) Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o 
coração deles. No entanto, quando se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o 
Senhor é o Espírito; e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, 
com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos 
transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. 
(JFA)  

 
Os crentes devem chegar a uma fase em que já não comem alimentos regurgitados 
(mastigados e colocados para fora). A palavra deve ser acessada por todos os crentes. 

  
(João 10:27) "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me 
seguem. (JFA)  

 
ATENÇÃO AO APOCALIPSE  

 
(Lucas 3: 2) enquanto Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra de Deus veio a 
João, filho de Zacarias, no deserto. (JFA) 

  
João tinha a palavra do Senhor. Ele nunca usou a palavra que ele recebeu para construir um 
reino pessoal.  
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(João 3:30) "É necessário que ele cresça e eu diminua. (JFA) 
 
COMO ACESSAR REVELAÇÃO:  
 
Mnemônico "RHEMA".  
 
R – RETIDÃO (Justiça) 

  
(Provérbios 3:32) pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. 
(NVI) 

 
H - HUMILDADE  

 
(Tiago 4:6) Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas 
dá graça aos humildes. (JFA)  

  
Revelação (conhecimento da verdade procedente) é uma graça dada aos humildes.  
 
E - SÚPLICA SINCERA  

 
(Jeremias 33:3) "Clama a mim, e responder-te ei, e mostrar-lhe ei coisas grandes e 
ocultas, que não sabes." (JFA) 

  
M - MUDANÇA DE MENTALIDADE  

 
(Provérbios 1:23) Atentai para a minha repreensão; pois eis que vos derramarei 
abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. (JFA) 

  
A - ASSOCIAÇÃO 

  
(Amós 3:7) Certamente o Senhor Deus não faz nada, sem ter revelado o seu segredo 
aos seus servos, os profetas. (JFA) 

  
(Provérbios 13:20) Aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro 
dos tolos será destruído. (JFA) 

 
2. E - EQUALIZAÇÃO 
 
O objetivo da equalização é a globalização. Equalização elimina o controle. Estamos todos 
sentados na mesma mesa. Somos todos filhos de Deus. 
   
2.1 EQUALIZAÇÃO DE FORÇA (os fracos serão como Davi).  

 
(Zacarias 12:8) "Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, aquele 
que é mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como 
Deus, como o anjo do Senhor diante deles. (JFA) 

 
2.2 EQUALIZAÇÃO DE REVELAÇÃO (ministrado pela unção)  

 
(1João 2:27) E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade 
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de que alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é 
verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. (JFA) 
  
(Hebreus 8:11) "Nenhum deles deve ensinar o seu próximo, e nenhum seu irmão, 
dizendo: Conhece ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor até o 
maior deles. (JFA) 
   
(Habacuque 2:14) Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, 
como as águas cobrem o mar (JFA)  

 
2.3 EQUALIZAÇÃO DE MATURIDADE 

  
(Efésios 4:11-13) E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros 
para evangelistas e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos 
santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos 
cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à 
medida da estatura da plenitude de Cristo; (JFA) 

  
2.4 EQUALIZAÇÃO DE ACESSO A CRISTO 

  
(Efésios 3: 6) que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e 
participantes da promessa em Cristo através do evangelho, (JFA) 
 
(Gálatas 3:26-28) Porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo 
Jesus. Porque, assim como muitos de vocês como foram batizados em Cristo vos 
revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre; não há 
homem nem mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus. (JFA) 

 
2.5 EQUALIZAÇÃO DE MINISTÉRIO 
  
Este é o reconhecimento do fato de que todos no corpo é um ministro de Cristo.  
Isto implica a destruição da distinção entre clero e leigos. 

 
(Malaquias 4: 5-6) Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e 
terrível dia do Senhor; E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos 
filhos a seus pais; para que eu não venha, e fira a terra com maldição. (JFA) 

 
3. F - FINALIZAÇÃO 

  
(Lucas 14: 28-30) "Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta 
primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar isso para que, 
depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem 
comecem a zombar dele, dizendo: 'Este homem começou a construir e não pôde 
acabar. ' (JFA)  
  
(João 4:34) Jesus disse-lhes: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, 
e realizar a sua obra. (JFA)  
  
(João 19:30) Então, quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado!" E, 
inclinando a cabeça, entregou o espírito. (JFA) 
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(Atos 20:24) "Mas nenhuma dessas coisas me movem, nem faço a minha vida como 
preciosa para mim, para que eu possa terminar minha corrida com alegria, e o 
ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de 
Deus. (JFA) 
  
(2Timóteo 4:7) Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. (JFA) 
  
(Colossenses 4:17) E dizei a Arquipo: Atenta para o ministério que recebeste no 
Senhor, para que o cumpras. (JFA) 

  
Cada geração deve terminar o trabalho que é dado a fazer.  
 
Os obstáculos na finalização são os mesmos que os obstáculos da migração. 
  
A história abaixo ilustra algumas das razões pelas quais um indivíduo não consegue terminar. 

  
(2Reis 13:14-19) Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então 
Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: "Meu pai! Meu 
pai! Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel! " E Eliseu lhe disse: "Traga um 
arco e algumas flechas"; e ele assim fez. "Pegue o arco em suas mãos", disse ao rei de 
Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para 
abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou: "Esta 
é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria! Você destruirá 
totalmente os arameus, em Afeque". Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas 
e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou 
irado com ele e disse: "Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes; então 
iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará 
somente três vezes". (NVI) 
 

Eliseu profetizou que Jeoás derrotaria os sírios apenas três vezes e não ia destruí-los, ou 
seja, ele falharia ao fim. 
  
3.1 RAZÔES:  
 
3.1.1 SENTIMENTALISMO 

  
Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: "Meu 
pai! Meu pai! Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel! 

 
Joás estava tão sobrecarregado com a dor que ele não conseguiu ouvir atentamente o que o 
profeta estava dizendo.  
 
3.1.2 FOCO NO PASSADO 

  
Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: "Meu pai! Meu 
pai! Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel! " 

 
Jeoás viu condição de doente de Eliseu e centrou-se na saída de Elias através dos carros, 
pensando que Eliseu estava saindo da mesma maneira. Ele se distraiu em relação ao que 
Eliseu estava dizendo.  
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3.1.3 APEGO À LIDERANÇA 
 
"Pegue o arco em suas mãos", disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas 
mãos sobre as mãos do rei 

 
Jeoás primeiramente fez a coisa certa, pois Eliseu estava segurando sua mão. Quando Eliseu 
tirou a mão, ele errou. 
  
3.1.4 MENTE NO CELESTIAL E NENHUM BEM TERRENO 

 
Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava 
para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou: "Esta é a flecha da vitória do 
Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria! Você destruirá totalmente os arameus, em 
Afeque". 

 
Eliseu tinha a ação correta apontando para o alto, em relação ao errado que estava na terra. 
Estas duas ações simbolizam o celeste e o terrestre, respectivamente.  
 
3.1.5 FALTA DE ZELO (Apatia) 

  
O homem de Deus ficou irado com ele e disse: "Você deveria ter golpeado o chão 
cinco ou seis vezes; então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas 
agora você a derrotará somente três vezes". 

 
Jeoás não mostrou zelo quando ele atingiu o chão. Este foi uma vaga cooperação com as 
palavras do profeta. 
  
4. O - OPOSIÇÃO À MEDIOCRIDADE E INDIFERENÇA 
  
Paixão por Cristo é um estilo de vida reformado. Nosso destino é Ele. 
   

(2Coríntios 5:8) Estamos confiantes, sim, mas desejamos antes estar ausentes deste 
corpo, para estarmos presentes com o Senhor. (JFA) 
  
(Hebreus 12:2) tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, 
pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e 
assentou-se à direita do trono de Deus. (NVI) 

 
JESUS DECLARA QUE A PAIXÃO POR ELE VALE MAIS DO QUE TODOS SO 
HOLOCAUSTOS E SACRIFÍCIOS. 
 

(Marcos 12: 30-33) Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua 
alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças’. O segundo é este: ‘Ame o 
seu próximo como a si mesmo’. Não existe mandamento maior do que estes". "Muito 
bem, mestre", disse o homem. "Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não 
existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas 
as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os 
sacrifícios e ofertas". (NVI) 
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4.1 NATUREZA DA PAIXÃO POR CRISTO:  
 
4.1.1 EXCLUSIVA (Fiel, clara) 

  
(Mateus 12:30) "Quem não é comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo, 
dispersa. (JFA) 
   
(Mateus 6:24) "Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará o 
outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao 
Dinheiro". (NVI) 

 
(2Coríntios 6:15-18) Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o 
crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos 
santuário do Deus vivo. Como disse Deus: "Habitarei com eles e entre eles andarei; 
serei o seu Deus, e eles serão o meu povo". Portanto, "saiam do meio deles e 
separem-se", diz o Senhor. "Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei" "e lhes 
serei Pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas", diz o Senhor Todo-poderoso. 
(NVI) 

 
(Lucas 14:26) "Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus 
filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser 
meu discípulo. (NVI) 

 
4.1.2 CONSISTENTE 
 

(Apocalipse 2:4-5) Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro 
amor. Lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e pratique as obras que praticava no 
princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. 
(NVI) 
 

4.1.3 FERVOROSA 
 

(Apocalipse 3:16) "Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da 
minha boca. (JFA)  
  
(Romanos 12:11) não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, 
servindo ao Senhor; (JFA) 
 

(FALTA DE FERVOR NOS ULTIMOS DIAS)  
 
(Mateus 24:12-13) Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, 
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. (NVI)  

 
CONSIDERANDO O SALMISTA, A PAIXÃO É UM PADRÃO. 

 
(Salmos 84:2) A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor; o meu 
coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. (JFA) 

  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/6/24
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(Salmos 27:8) Quando disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração te disse a ti: O teu 
rosto, Senhor, buscarei. (JFA)  

 
(Salmos 119:20) Minha alma rompe com saudade de seus julgamentos em todos os 
momentos. (JFA)  
  
(Salmos 42: 1-2) Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a 
minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando 
entrarei e me comparecerei diante de Deus? (JFA)  
 
(Salmos 63:1) Ó Deus, Tu és o meu Deus; cedo vou procurar Você; a minha alma tem 
sede de ti; minha carne anseia por Você em uma terra seca e cansada, onde não há 
água. (JFA)  

  
4.2 A PAIXÃO POR CRISTO ENCOTRA EXPRESSÃO NOS SEGUINTES ASPECTOS: 
 
4.2.1 PAIXÃO PELO CORPO DE CRISTO REPRESENTADO NA IGREJA 
  
(O bom samaritano. Se ele pode fazer por um estranho, quanto mais podemos por nossos 
irmãos.)  
 
4.2.2 OBEDIÊNCIA A CRISTO.  
 
Isto exige paixão pela sua Palavra. 
  
4.2.3 A NATUREZA DA SUA MEDITAÇÃO - "a mente virtuosa". 
  
Considere o salmista. 
  
4.2.4 ADORAÇÃO EXPRESSIVA (por exemplo, David, João e Maria) 
  
Davi, o homem segundo o coração de Deus, dançou diante de Deus. Quando ele pecou, seu 
grito foi para que o Espírito Santo não fosse tirado dele, não a sua riqueza.  
 
A paixão da Sulamita - "beijos da sua boca". 
  
O apóstolo João descansando sobre o peito de Jesus.  

 
(João 13:23) Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, 
aquele a quem Jesus amava. (JFA)  
  
(João 14:21) "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me 
ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me 
manifestarei a ele." (JFA) 
(Apocalipse 1:17-18) E quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas Ele colocou a 
mão direita sobre mim, dizendo-me: “Não tenha medo; Eu sou o Primeiro e o 
Último”. “Eu sou Aquele que vive e foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo o 
sempre”. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. (JFA) 

  
A mulher com o vaso de alabastro.  
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(Lucas 7:37-38) E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube 
que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo; 
e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com 
lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça; e beijava-lhe os pés e ungia-os 
com o bálsamo. (JFA) 
  
(Marcos 14:3-4) Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o 
leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo 
puro, de grande preço; e, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. 
Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este 
desperdício do bálsamo? (JFA) 

 
Josué permaneceu no tabernáculo (tenda). 

 
(Êxodo 33:11) E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu 
amigo. Depois tornava Moisés ao arraial; mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho 
de Num, não se apartava da tenda. (JFA)  

 
Maria aos pés de Jesus.  

 
(Lucas 10:38-42) Ora, aconteceu que, quando iam Ele entrou numa aldeia; e certa 
mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada 
Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, 
andava preocupada com muito serviço; e se aproximou dele e disse: "Senhor, não te 
importas que minha irmã tenha me deixado a servir sozinha? Portanto diga a ela para 
me ajudar." E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, você está preocupado e 
perturbada com muitas coisas. Mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa 
parte, a qual não será levada para longe dela." (JFA)  

  
4.2.5 SACRIFÍCIO POR CRISTO E SEU REINO 
  
A PAIXÃO POR CRISTO EXIGE UMA ATENÇÃO “CRISTOCÊNTRICA”. 
O INDIVÍDUO NÃO É MOVIDO PELA PAIXÃO POR SUA IGREJA, DEOMINAÇÃO, 
REDE, CONFORTO MATERIAL, FAMA ETC. MAS UMA PAIXÃO POR CRISTO. 
 

(2Coríntios 5:14) Pelo amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um 
morreu por todos, logo todos morreram; (JFA) 

  
5. R - RELACIONAMENTO 

  
(Salmos 133:1-3) Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É 
como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba, a barba de Arão, que 
desceu sobre a gola das suas vestes; como o orvalho de Hermom, que desce sobre os 
montes de Sião; porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. (JFA)  

  
Deus ordena a seu favor, onde irmãos vivem em unidade. A maturidade deve trazer um 
ambiente livre de conflitos. As causas da contenda: importância com si mesmo, 
ressentimento, indignação, detecção de falhas, inveja e desejos sensuais devem ser tratados 
em um processo de reforma para promover a unidade. A gloriosa última casa exige honra e 
respeito para aqueles da família da fé.  

https://www.bibliaonline.com.br/aa/mc/14/3,4
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(Filipenses 2: 3) nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada 
um considere os outros superiores a si mesmo; (JFA) 

  
O mandamento de amar e honrar uns aos outros é uma prescrição clara das Escrituras.  

 
(João 13:35) "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns 
pelos outros." (JFA)  
  
(1João 4:21) E temos este mandamento dele: que quem ama a Deus, ame também a 
seu irmão (JFA).  

 
(1João 3:10) Neste dos filhos de Deus e os filhos do diabo são manifestas: quem não 
pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão (JFA) 
  
(1João 3:14) Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os 
irmãos. Aquele que não ama a seu irmão permanece na morte. (JFA) 
  
(1João 4:20) Se alguém diz: "Eu amo a Deus", e odeia a seu irmão, é mentiroso; pois 
aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não viu? 
(JFA)  
  
(Romanos 12:10) Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar 
honra aos outros mais do que a si próprios. (NVI) 

 
5.1 ADVERTÊNCIA PARA EVITAR CONFLITOS  

 
(2Timóteo 2:24-26) e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando 
para com todos, apto para ensinar, paciente; corrigindo com mansidão os que 
resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem 
plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do Diabo (por quem haviam 
sido presos), para cumprirem a vontade de Deus. (NVI) 

 
5.2 ADVERTÊNCIA PARA A COMUNHÃO 

  
(Provérbios 18:1) Um homem que se isola busca seu próprio desejo; ele se irrita 
contra todo o julgamento sábio. (JFA)  

 
(Hebreus 10:25) Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas 
exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima. (JFA)  

 
5.3 RECONCILIAÇÃO ANTES DA ADORAÇÃO  

 
(Mateus 5: 22-24) Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará 
sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão: ‘Racá’, será levado 
ao tribunal. E qualquer que disser: ‘Louco! ’, corre o risco de ir para o fogo do 
inferno. “Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se 
lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e 
vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente sua oferta”. (NVI) 

  
 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/2tm/2/24-26
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6. M - MIGRAÇÃO 
  
Veja Princípios de Migração - Lição 1 ABC. 
  
7. A - AUTONOMIA 
  
Igrejas autônomas devem produzir crentes autônomos. Para o ministério, para mover a partir 
do púlpito para o povo, o povo deve ser autônomo. 
  
CRENTES AUTONOMOS SABEM SUA AUTORIDADE PARA:  
 
7.1 SE APROXIMAR DO TRONO DA GRAÇA 

 
(Hebreus 4:16) Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que 
possamos alcançar misericórdia e achar graça para socorro em tempo de 
necessidade. (JFA)  
 
(Hebreus 10:19) Portanto, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de 
Jesus, (JFA) 

  
7.2 USAR O NOME DE JESUS 

  
(Marcos 16:17) "E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão 
demônios; falarão novas línguas; (JFA)  
 
(Atos 3:6) Em seguida, Pedro disse: "A prata e o ouro eu não tenho, mas o que tenho 
eu te dou: Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda" (JFA)  
 
(João 14:12-13) Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras 
que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo 
para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja 
glorificado no Filho. (NVI) 

 
7.3 TESTAR TUDO 

 
(1Tessalonicenses 5:21) Teste todas as coisas; retende o que é bom. (JFA) 
  
(Efésios 5: 6-10) Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas 
coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não 
participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são 
luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, 
justiça e verdade; e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor (NVI) 

 
7.4 AUTORIDADE PARA TESTAR: 
  
7.4.1 ESPÍRITOS - "este é o Espírito Santo?"  

 
(1João 4: 1) Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos 
para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo 
mundo. (JFA) 
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7.4.2 DOUTRINA - "esta é a Palavra de Deus?"  
 

(1Coríntios 14:29) Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem 
cuidadosamente o que foi dito. (NVI) 

 
(2Timóteo 3: 16-17) Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para 
a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de 
Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. (JFA)  
  
(2Timóteo 4: 2-4) Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, 
repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que 
não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo 
os seus próprios desejos juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar 
ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. (NVI)  

 
7.4.3 CHAMADO - "é essa pessoa é chamada /enviada por Deus?"  

 
(Apocalipse 2: 2) Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. 
Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser 
apóstolos mas não são, e descobriu que eles eram impostores. (NVI) 

 
(Mateus 7: 15-16) "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles 
de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus 
frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? (NVI) 

 
7.4.4 A SI MESMO "estou na fé / na vontade de Deus?"  
 

(1Coríntios 11: 31-32) Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não 
receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo 
disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. (NVI) 

 
(2Coríntios 13: 5) Examinem-se para ver se vocês estão na fé; provem-se a si mesmos. 
Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido 
reprovados! (NVI) 

 
7.5 PARA SUPERAR SATANÁS, O MUNDO E A CARNE. VENCER A 
SATANÁS/DEMÔNIOS  
  
7.5.1 RESISTIR  

 
(1João 4: 4) Vocês são de Deus, filhinhos, e os venceram, porque aquele que está em 
vós é maior do que aquele que está no mundo. (JFA)  
  
(Tiago 4: 7) Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. 
(NVI)  
 
(Efésios 6:11)  Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as 
ciladas do diabo, (NVI) 
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7.5.2 PARA LIGAR 
  
(Mateus 18:18) "Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado 
nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. (JFA) 

 
7.5.3 PARA EXPULSAR 

 
(Lucas 10:19) Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre 
todo o poder do inimigo; nada lhes fará dano. (JFA) 

 
(Marcos 16:17) "E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão 
demônios; falarão novas línguas; (JFA) 

 
7.5.4 PARA VENCER O MUNDO 

 
(1João 5:4-5) Por que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence 
o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é 
o Filho de Deus? (JFA) 

 
7.5.5 PARA SUPERAR A CARNE  

 
(1João 5:18) Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca; mas aquele 
que é nascido de Deus se mantém, e o maligno não lhe toca. (JFA) 
  
(Romanos 6:16) Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe 
obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem: escravos do 
pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? (NVI) 

 
(Romanos 6:13) Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como 
instrumentos de injustiça; antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para 
a vida; e ofereçam os membros dos seus corpos a ele, como instrumentos de justiça 
(NVI) 
  
(Romanos 12:1) Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais os 
vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 
racional. (JFA)  
 
(Atos 5:4) Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu 
poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas 
sim a Deus". (NVI) 

 
7.5.6 PARA OBTER PERFEIÇÃO 

 
(Mateus 5:48) "Sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai celeste é perfeito. (NVI) 

  
(Hebreus 6:1-2) Portanto, deixando a discussão dos princípios elementares de Cristo, 
prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento 
de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da 
ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. (NVI) 
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(2Timóteo 3:16-17) Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus 
seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. (JFA) 

 
É no poder do crente que se obtém a perfeição. Perfeição significa plenitude /maturidade/ 
alcançar a estatura de Cristo (Efésios 4,13). 
 
7.5.7 PARA RESPEITAR A DEUS COMO PAI 
 

(João 1:12) Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 
de Deus, aos que crêem no seu nome (JFA) 
 
(Romanos 8:14-15) Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de 
que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere; 
para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não 
está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem 
Cristo morreu. (NVI) 

 
(Isaias 64:8) Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai; nós somos o barro, e tu o nosso 
oleiro; e todos nós obra das tuas mãos. (JFA) 

 
(Mateus 6: 9) Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o 
teu nome. (NVI) 
 

7.5.8 PARA INTERCEDER 
 

(1Timóteo 2:1-4) Portanto, exorto antes de tudo que se façam súplicas, orações, 
intercessões, e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que 
exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a 
piedade e reverência. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o 
qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da 
verdade. (JFA) 

 
(Tiago 5:16) Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos 
outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. (NVI) 
 

Aqueles que não nasceram de novo, não podem interceder, porque eles não se aproximaram 
do trono da graça. 
 
7.5.9 PARA LUTAR PELA FÉ 
 

(Judas 1:3) Amados, enquanto eu estava muito diligente para escrever-vos acerca da 
nossa comum salvação, eu achei necessário escrever-vos exortar-vos a batalhar pela 
fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. (JFA) 

 
(1Pedro 3:15) Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre 
preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em 
vocês. (NVI) 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/5/16
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8. T - TRANSIÇÃO (mudança de mentalidade) 
 
Veja igreja disfuncional – Lição 12 - o homem com a mão atrofiada. 
 
9. I - INTEGRIDADE (Retidão – Permanecendo em Deus) 
 
Veja os mnemônicos "Righteous" (justiça) e "Dikaiosune" sob a lição 6 – Todos os tipos de 
oração. 
 
ESTE É UM ESTILO DE VIDA REFORMADO 
 
Esta é a característica de pessoas apostólicas (Lição 3). 
Quando o cego se lavou no tanque de Siloé, sua caminhada (designação metafórica do estilo 
de vida) mudou. 
 
10. O - OBEDIÊNCIA 
 
10.1 A OBEDIÊNCIA TAMBÉM É UM ESTILO DE VIDA REFORMADO 
 

(Jeremias 11:7) Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, 
repetidas vezes os adverti, dizendo: Obedeçam-me. (NVI) 
 

10.2 A OBEDIÊNCIA É ESSENCIAL PARA UMA CONSTRUÇÃO PRECISA 
 

(Mateus 7:24) "Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será 
comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha: (JFA) 
 

MOISÉS FOI ORDENADO A CONSTRUIR DE ACORDO COM O PADRÃO DIVINO 
 

(Êxodo 25:9) "De acordo com tudo o que eu te mostrar, isto é, o modelo do 
tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. (JFA) 

 
(Êxodo 26:30) "E você deve levantar o tabernáculo de acordo com seu modelo que te 
foi mostrado no monte. (JFA) 

 
(Números 8:4) O candelabro foi feito da seguinte maneira: de ouro batido do pedestal 
às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. (NVI) 

 
QUANDO MOISÉS ACABOU DE TRABALHAR DE ACORDO COM O MODELO 
DIVINO, A GLÓRIA ENCHEU O TABERNÁCULO.  

(Êxodo 40:33-34) Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e 
colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então a nuvem 
cobriu a Tenda do Encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. (NVI) 

  
10.3 A OBEDIÊNCIA É MELHOR DO QUE O SACRIFÍCIO 
 

(1Samuel 15:22) Samuel, porém, respondeu: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em 
holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é 
melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 
(NVI) 
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10.4 A OBEDIÊNCIA MOVE O CRENTE DA VONTADE PERMISSIVA PARA A 
PERFEITA VONTADE DE DEUS  
 
Josué moveu a nação do deserto (a vontade permissiva) para a terra prometida (a perfeita 
vontade de Deus). 
 
As bênçãos de Deus estão intrinsecamente ligadas à obediência. 
 

(Deuteronômio 28:1) Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e 
seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o 
seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. (NVI) 

 
(Jeremias 7:23) Dei-lhes, entretanto, esta ordem: Obedeçam-me, e eu serei o seu 
Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes 
ordenar, para que tudo lhes vá bem. (NVI) 

  
10.5 JESUS É O NOSSO PADRÃO DE OBEDIÊNCIA 
 

(João 4:34) Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e 
concluir a sua obra. (NVI) 
 
(João 6:38) "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade 
daquele que me enviou. (JFA) 

 
(Lucas 22:42)  "Pai, se queres, afasta de mim este cálice; contudo, não seja feita a 
minha vontade, mas a tua". (NVI) 

 
10.6 ATITUDE EM OBEDIÊNCIA 
 
10.6.1 ENTUSIASMO 
 

(Isaias 1:19) Se você está disposto e me ouvirdes, comereis o bem desta terra; (JFA) 
 
10.6.2 SERIEDADE 
 

(Deuteronômio 11:13) Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que 
hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda 
a alma, (NVI) 

 
10.6.3 NÃO COMPROMETER (Se desviar) 
 

(Josué 1:7) "Somente seja forte e muito corajoso, para que tenhas cuidado de fazer 
conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou; não te desvies, nem para a 
direita nem para a esquerda, que você pode prosperar onde quer que vá (JFA) 

 
10.6.4 PRAZER 
 

(Romanos 7:22) Pois, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus; (NVI) 
 



 

21 
 

(Salmos 40:8) Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus; a tua lei 
está no fundo do meu coração. (NVI) 
 

11. N - NOVO ODRE 
 

(Mateus 9:17) Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas; se o fizer, as 
vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo 
contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas; e ambos se conservam". 
(NVI) 

 
Um novo movimento de Deus necessita de uma nova estrutura. 
A glória do Templo de Salomão era maior do que a glória do Tabernáculo de Moisés. Assim, 
a estrutura do Templo de Salomão foi superior ao do Tabernáculo. 
  
Um novo odre não é um "carro novo" - o produto do pensamento humano, mas uma 
construção com base no padrão divino (1Samuel 6/2 Samuel 6). 
 

(Hebreus 8:13) Chamando "nova" esta aliança, ele tornou antiquada a primeira; e o 
que se torna antiquado e envelhecido, está a ponto de desaparecer. (NVI) 

 
O velho tratado, com seu sacerdócio levítico, sacrifícios e tabernáculo foi descartado para o 
sacerdócio real, sacrifícios espirituais e casa espiritual, a igreja. 
 
PRINCÍPIO: O velho tem de ser descartado pelo novo. 
 
ELISEU TEVE QUE RASGAR SEU PRÓPRIO MANTO ANTES DE USAR A CAPA DE 
ELIAS 
 

(2Reis 2:12) Quando viu isso, Eliseu gritou: "Meu pai! Meu pai! Tu eras como os 
carros de guerra e os cavaleiros de Israel! " E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu 
pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. (NVI) 

 
VELHA ESTRUTURA: 
 
GOVERNO - Episcopal, Presbiteriano, Congregacional, Independente. 
 
Equipe de louvor 
Líder de adoração 
Departamentos 
Leigos 
Equipe evangelística 
Equipe de intercessores 
Padrões forçados/impostos 
Insere nas pessoas a dependência pela liderança. 
Ênfase externa (nos padrões do mundo). 
Posição no átrio exterior.  
 
NOVA ESTRUTURA: 
 
GOVERNO - Sistema autónomo abraçando os princípios homem estabelecido. 
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Equipe de louvor é agora chamada de equipe musical. Toda a igreja é a equipe de louvor. 
Homem estabelecido é o líder de louvor. A adoração é tudo que você faz para expressar seu 
amor por Deus, não apenas pela música. 
Não há um departamento de jovens e crianças. O crescimento é como uma família. Os pais 
treinam os filhos nos caminhos de Deus. Entretanto, não há oposição a ter jovens e crianças 
na comunhão/encontro. 
Não há leigos. Todo mundo é um ministro. Sua mesa o seu altar, sua carreira seu púlpito. 
Nenhuma equipe evangelística. Todo mundo é um testemunho. 
Nenhuma equipe de intercessão. Todos devem orar. Nenhum programa de oração. Você não 
precisa de um programa para falar com Deus. 
Enfatiza estilo de vida. 
Insere a autonomia. 
Modifica a mentalidade, não apenas os padrões externos de comportamento. 
Lugar Santíssimo. Posição do Tabernáculo de Davi. 
 
12. S - SANTIFICAÇÃO 
 
SEPARAÇÃO PARA DEUS. ESTE NÃO É UM RESULTADO DE UMA LEGISLAÇÃO, 
MAS A CONSEQUÊNCIA DO ESPÍRITO – VIDA CONTROLADA. SANTIFICAÇÃO 
NÃO É UMA PALAVRA PRECEDENTE OU PROCEDENTE, ELA É SEMPRE A 
PRESENTE DEMANDA DE DEUS. 
 

(1Pedro 1:16) pois está escrito: "Sede santos, porque eu sou santo."  (NVI) 
 

(1Pedro 2:5) você também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para 
serdes sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por 
Jesus Cristo. (JFA) 

 
(2Pedro 3:11) Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que 
vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, (NVI) 

 
(Apocalipse 22:11) Continue o injusto a praticar injustiça; continue o imundo na 
imundícia; continue o justo a praticar justiça; e continue o santo a santificar-se". 
(NVI) 

 
(Gálatas 5:16) Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os 
desejos da carne. (NVI) 
 

O foco da reforma é a aceleração da santificação - A cooperação progressiva do indivíduo 
com o Espírito na santificação pessoal. Isso implica superar o mundo, a carne e Satanás. 

 
MANEIRAS DE SUPERAR:  
 
FÉ 
 

(Gálatas 2:20) Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas 
Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, 
que me amou e se entregou por mim. (NVI)  
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TEMOR A DEUS 
 

(2Coríntios 7:1) Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o 
que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 
(NVI) 

 
AMOR A DEUS 
 

(Tiago 4:8) Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem 
as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. (NVI) 

 
(Colossenses 3:14) Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 
(NVI) 
 

FOCO CENTRADO EM CRISTO 
 

(Romanos 7:24-25) Miserável homem eu que sou! Quem me libertará do corpo sujeito 
a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor! De modo que, com a 
mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus; mas, com a carne, da lei do pecado. 
(NVI) 

 
EXAME DE CONSCIÊNCIA 
 

(2Coríntios 13:5) Examinem-se para ver se vocês estão na fé; provem-se a si mesmos. 
Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido 
reprovados! (NVI) 

 
SÚPLICA 
 

(Filipenses 4:6) Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e 
pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de 
Deus (JFA) 

 
(Salmos 19:12) Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que 
desconheço! (NVI) 

 
EVASÃO 
 

(2Timóteo 2:22) Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor 
e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. (NVI) 

 
(1Pedro 2:11) Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, 
vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. (NIV) 

 
DOMÍNIO PRÓPRIO 
 

(1Coríntios 9:27) Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, 
depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. (NVI) 

 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/3/14
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ESPERANÇA 
 

(1João 3:3) Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim 
como ele é puro. (NVI)  

 
ESPÍRITO SANTO 
 

(Gálatas 5:16) Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os 
desejos da carne. (NVI) 


