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Introdução aos africanos que ensinam africanos (ATA) 13 de março de 2017 A 
coisa mais importante a aprender com o nosso ensino é:  
Tudo o que sabemos sobre Deus é encontrado na Bíblia. Não acredite em nada que você é 
ensinou ou ouviu falar de Deus, a menos que você o encontre na Bíblia. Não diga ou ensine 
qualquer coisa sobre Deus, a menos que você a encontre na Bíblia.  
Historia ou a sua historia  
I. Introdução  
1. Uma viagem pela história e para o futuro - a Bíblia é a história de Deus. Veja como Deus 

controla tudo.  
2. Nosso grande problema - a ruína completa do homem no pecado  
3. A solução de Deus - o remédio perfeito de Deus em Cristo  
4. Como reagimos como cristãos? Como vivemos? É muito mais fácil falar sobre ser um Cristão 

e muito mais difícil de viver como cristão. Devemos mostrar por nossas ações que nós 
realmente pertencemos a Jesus.  

5. A Bíblia será nosso livro de história; é o nosso único guia, contém tudo o que sabemos sobre 
Deus e está completo. Apocalipse 22: 18-19. Eu aviso a todos que ouvem as palavras do 
profecia deste livro: se alguém acrescentar a eles, Deus acrescentará a ele as pragas descritas 
em neste livro, e se alguém se afastar das palavras do livro desta profecia, Deus tomará longe 
sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro.  

R. A Bíblia é inerrante (sem erro) e autoritária, a própria palavra de Deus. Seja fiel a a 
Bíblia. Veremos muitas escrituras.  
B. Passaremos um tempo no Antigo Testamento estudando Deus falando sobre o grande 
problema do homem.  
Estudaremos como Deus começa imediatamente a resolver o problema.  
C. Falaremos sobre a solução de Deus para o nosso grande problema, o pecado; Jesus é a 
solução.  
D. Em seguida, falaremos sobre o que esperar quando nos tornarmos cristãos e como viver 
vidas agradável a Cristo. Como saber que você é um cristão.  
E. Fale sobre falsos professores. Nao acreditar em qualquer coisa que você é ensinado ou 
ouvir falar  
Deus, a menos que você o encontre na Bíblia. Não ensine nada sobre Deus, a menos que 
você encontre na Bíblia.  
6. Passaremos muito tempo no Antigo Testamento. Por que OT? A Bíblia é um livro completo 
e não podemos entendê-lo apenas com o Novo Testamento. Por exemplo, não podemos 
totalmente entender nossa necessidade de Jesus sem o Antigo Testamento. Vemos que as 
doutrinas do  
A Bíblia começa no Antigo Testamento e esses pensamentos são continuados no Novo 
Testamento. Para  
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Por exemplo, vemos muitos ensinamentos em Isaías sobre a soberania de Deus e vemos isso 
novamente.  
em romanos - grande parte dos romanos é encontrada em Isaías. Jesus estudou e usou as 
escrituras do AT. Nós aprenda muito sobre Jesus no AT, por exemplo:  
Salmos 22: 1-18 Um Salmo de Davi.  
O que está sendo descrito aqui? Mateus 27:46 descrição gráfica  
R. Esta é claramente uma figura de Jesus na cruz, mil anos no futuro. Aqui estão mais 
alguns exemplos de profecias sobre Jesus no Antigo Testamento.  
Isaías 42: 1-9 ou 52: 13-53: 1-12 ou Zacarias 9: 9.  
O AT nos dá muitos detalhes sobre Jesus e por que precisamos dele.  
7. Toda a história é controlada por Deus Isaías 45: 7 .  
8. A redenção é o assunto principal do AT, na verdade toda a Bíblia. A Bíblia no AT 

continuamente aponta para Jesus Cristo e redenção - Salmos 22, Isaías 7:14.  
R. Toda passagem da Bíblia deve ser ensinada com a idéia de que Jesus e Sua obra salvadora são 
o foco da Bíblia. O AT aponta para frente e o NT nos aponta de volta a Jesus Cristo; todos 
história e Sua história é sobre Jesus. Podemos dizer que, embora nem todas as Escrituras sejam o 
evangelho, todas  
As escrituras estão relacionadas ao evangelho. Todo ensino e sermão deve procurar e mencionar 
Jesus  
9. O AT é a voz de Deus para nós hoje 2 Timóteo 3: 16-17  
A. A Bíblia está viva. Hebreus 4:12. É importante que uma pessoa estude a Bíblia. II. 
Vejamos o AT no início da história.  
1. Gênesis 1: 1 No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é óbvio, então por que discutir? 

Até as igrejas estão acreditando na teoria do big bang e também na teoria da evolução.  
2. Gênesis 1:31 Sua criação foi boa, era como o céu - perfeito - sem pecado  
3. Gênesis 3: 1-7  
Este é realmente um grande evento !!! Agora temos pecado no mundo! Todos os problemas 
do mundo vem deste único pecado.  
4. A reação de Deus ao pecado = sempre castigo = às vezes imediatamente e às vezes atrasado. 

Gênesis 3: 16-19, 23-24.  
5. Deus sempre pune o pecado.  
R. O castigo de um cristão está aqui na terra, mas não depois que ele morre. Muitas vezes, o 
castigo aqui na terra é que Deus retém uma bênção que Ele pretendia para você. 
Deuteronômio 32: 51-52 relata que Moisés não foi permitido entrar na Terra Prometida por 
causa de seu pecado em Meribah. B. O não crente é punido aqui na terra e depois que morre, é 
punido para sempre.  
6. O pecado muda tudo. Algumas escrituras sobre o pecado  
I .. Romanos 3:23 "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus"  
ii. Romanos 6:23 “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em 
Cristo  
Jesus, nosso Senhor.  
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III O pecado e seu efeito no homem  
1 . O pecado domina o homem não redimido, o pecado é abundante e o homem é incapaz de 
resistir ao pecado.  
A. O homem não convertido sempre escolhe o pecado - ele é incapaz de escolher fazer o bem - é 

apenas o poder de Deus que podemos querer fazer o bem.  
B. Jeremias 17: 9. Os homens têm um coração doente e mau.  
2 . Exemplos da pecaminosidade e incapacidade do homem de fazer o bem da Bíblia. E de Deus 
punição correspondente  
A. Gênesis 4: 8 Primeiros filhos humanos relatados; um é um assassino. Caim mata Capaz. 

Gênesis 4: 8 . Punição - Gênesis 4: 11-12 Continue a história do pecado do homem e 
desesperança para alcançar Deus após o pecado inicial - Noé, torre de Babel, Sodoma e 
Gomorra, etc.  

B. Êxodo 32: 4 relata o pecado; Êxodo 32: 27-28 relata a punição  
Isso é adoração a ídolos e vemos como as pessoas se rebelaram contra Deus que os 
redimiu da escravidão.  
C. 2 Samuel 11. História de Davi e Bate-Seba - adultério e assassinato - contam uma história. 

Punição 2 Sm 12: 1-14 . Davi é confrontado com seu pecado e ele se arrepende. Apesar de 
Davi se arrependeu, Deus ainda o castigou.  

D. Salomão pecou depois de termos prometido a Deus 2 Crônicas 1: 7-12.  
Eu. O pecado de Salomão. 1 Reis 11: 9-10. Salomão perseguiu grande riqueza, esposas 
estrangeiras e outros deuses ii O castigo de Salomão 1 Reis 11:11 Última vez para um 
reino unido  
E . Manassés era filho de Ezequias, um rei muito piedoso . 2 Reis 21: 1-6 relata pecado de  
Manassés e vemos punição em 2 Reis 21: 10-15  
Eu. Mais tarde, Manassés se arrependeu de 2Cr 33: 10-13 e Deus adiou seu castigo até mais 
tarde.  
Tempo.  
Existem muitos outros exemplos . Deus é um Deus de justiça e sempre pune o pecado do 
homem.  
3 . OT é uma história contínua do pecado contínuo do homem e de sua desesperança para poder 
ser reconciliado com Deus após o pecado original de Adão.  
A. Noé, torre de Babel e Sodoma e Gomorra, por exemplo.  
4 . O homem não tem esperança em si mesmo. - lei, dez mandamentos - se o homem obedecesse 
perfeitamente a Deus lei, ele seria justificado, mas nenhum homem, exceto Jesus, foi capaz de 
obedecer perfeitamente à lei.  
5. Juízes 21:25 Naqueles dias, não havia rei em Israel. Todo mundo fez o que era certo seus 

próprios olhos. 400 anos de juízes = idade das trevas de Israel  
6. Período dos Reis  
Um rei Saul, 1 Samuel 15:11 “Lamento ter feito Saul rei, porque ele voltou de 
me seguir e não cumpriu meus mandamentos ".  
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C. Rei Salomão  
D. Todos os reis de Israel  
E. Reis de Judá muitos eram maus  
7. Profetas - eles predisseram (disseram ao futuro) e depois disseram (explicaram o que a Bíblia 
é dizendo). Havia muitos e alguns escreveram livros. Alguns foram mencionados em livros 
diferentes, muitos são mencionados apenas de passagem sem nome, provavelmente muitos nunca 
foram mencionados.  
1 Reis 20:13.  
R. Deus enviou esses profetas para avisar o povo e chamá-lo a obedecer a Deus. A mensagem de 
Isaías  
8 . Julgamento babilônico, depois retorne após 70 anos de exílio Esdras 9: 1-2  
9 . O julgamento babilônico de 70 anos foi seguido pela restauração. As pessoas continuaram a 

desobedecer a Deus. E assim, a história do AT termina com um aviso e uma promessa. 
Malaquias 4: 1-2  

Resumo do AT. Criação perfeita * completa ruína do homem no pecado * homem incapaz de 
viver em um caminho agradável a Deus * Deus deu ao homem muitas chances de se redimir 
* Deus é um Deus de julgamento, mas Deus tem um plano - redenção.  
IV. Felizmente , Deus também é um Deus de amor e misericórdia. João 3: 16-17 1 . Seu 
plano de redenção é revelado assim que o homem pecou. A graça é imediatamente 
estendida - por exemplo, o homem não é morto no local.  
Graça = favor imerecido de Deus para nós outro atributo de Deus.  
A. Deus não esperou que o homem gritasse por socorro; Ele veio a Adão Gênesis 3: 8-9 2 . A 
primeira promessa de redenção é logo após o primeiro pecado. Gênesis 3:15 aguarda com 
expectativa a  
Cruz. Deus amou tanto o homem que Ele buscou o homem para que pudesse começar a 
restabelecer Sua relacionamento com o homem. Assim como Ele fez no jardim, Jesus 
também deseja nossa reconciliação e relacionamento que Ele voluntariamente desce ao 
nosso nível e nos persegue.  
3. Deus sempre planejou a redenção do homem - Efésios 1: 4  
4 . Deus começa a revelar Seus planos em Gênesis 12. Abraão e o povo escolhido Gênesis 12: 13  
Boa memória versos. Deus faz uma promessa ou convênio a Abraão. Deus promete grande 
bênçãos a Abraão e aos descendentes de Abraão. Isso é chamado de abraâmico pacto.  
A. Deus sela ou oficializa essa aliança em Gênesis 15.  
5. Uma aliança é uma promessa de Deus. Uma aliança tem três partes:  
Eu. Primeiro, esses convênios vêm apenas de Deus para o homem. Os convênios dependem 
totalmente de Deus,  
e Deus garantirá que os convênios sejam cumpridos.  
ii. Segundo, eles são eternos e não podem ser alterados. Eles são eternos.  
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iii. Terceiro, os convênios são baseados apenas na graça de Deus. Deus os dá para nós sem 

nenhum custo e  
Ele os dá a pessoas que nada fizeram para merecê-los.  



6. O Convênio Mosaico foi feito entre Deus e a nação de Israel e pode ser encontrado em 
Êxodo 19-24 e Deuteronômio 5: 6-22 . Essa aliança é freqüentemente chamada de Lei 7. O 
pacto davídico é encontrado em 2 Samuel 7: 10-13. Esta é uma aliança incondicional feita 
entre Deus e Davi, através do qual Deus promete a Davi e Israel que o Messias (Jesus Cristo) 
viria da linhagem de Davi e da tribo de Judá e estabeleceria um reino que duraria para sempre.  
Novamente - um resumo do AT. O homem não tem esperança - o pecado leva à condenação - é 
necessário um salvador.  
Tudo isso é do Antigo Testamento - ensine toda a Bíblia.  
Novo Testamento  
Deus revela Seu plano perfeito e nosso Messias nasce. Aqui lemos relatórios sobre a vida de 
Jesus Cristo, como somos salvos e também como viver como cristãos. Este testamento também 
analisa o futuro.  
I. Alguns fatos básicos sobre Salvação - Por que estou cobrindo esse material básico?  
1. Você deve ensinar seu pessoal e deve se examinar continuamente de acordo com 2  
Coríntios 13: 5. Uma passagem mais assustadora Mateus 7: 21-23  
2. O tempo é curto para aceitar a salvação - Isaías 55: 6 -7 " Aceite a Cristo antes que seja tarde 

demais (morte ou segunda vinda).  
3. Explique esses versículos - garanta sua salvação, porque muitos em nossas igrejas pensam eles 

estão bem, mas não estão e ficarão surpresos com o julgamento.  
4. Somos salvos somente pela obra de Deus. Isaías 44: 22 e Efésios 2: 8-9  
5. Por que somos salvos. Isaías 43:25  
A. Razão # 1 - para o próprio propósito de Deus  
B. Razão # 2 - O amor de Deus Romanos 5: 8  
6. A salvação não é merecida  
R. É por escolha soberana de Deus. Deus escolhe quem Ele salvará. Is 44: 1-2 L od escolheu  
Jacó sobre Esaú até no ventre. Gênesis 25:23 / Romanos 9:13  
B. Considere Abraão - sua vida - adorador de ídolos, covarde,  
Ele foi chamado amigo de Deus. Tiago 2:23. Deus pode salvar e usar qualquer um, mesmo o 
apóstolo  
Paul ou mesmo eu ou você ninguém é tão ruim também ser salvo.  
II. Como ser salvo - exemplos das escrituras  
1. Romanos 10 versículos 9-13  
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2. Somos salvos somente pela fé - não por obras. Efésios 2: 8-9. Nós não compartilhamos 

Glória de Deus.  
Um . Esta passagem prova que não fazemos nenhum trabalho para ser salvo. Lucas 23: 
3943.  
3. Isso é tão básico por que vamos discutir isso?  
R. Muitas passagens da Bíblia indicam que devemos estudar mais.  
4. A pergunta é feita. Existe algo como ter fé e não ser salvo? A. 
Existem dois tipos de pessoas?  
Eu. Claramente não salvo e também aqueles que têm fé que não salva.  



ii. Claramente salvo e fazendo boas obras e aqueles que são cristãos carnais 5. 
A Bíblia levanta algumas questões que precisamos considerar.  
A. Tiago 2:14. Que bom, meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem trabalho? aquela 

fé pode salvá-lo? Tiago 2: 17-18 Assim também a fé por si só, se não tiver funciona, está 
morto. Mas alguém dirá: "Você tem fé e eu tenho obras". Me mostre seu fé à parte das tuas 
obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras.  

B. Até os demônios acreditam. Tiago 2:19. Você acredita que Deus é um; você faz bem. Mesmo 
o demônios acreditam - e estremecem!  

C. Herodes acreditava, mas a fé histórica não era suficiente. Atos 26: 27-28.  
D. E os versículos como Mateus 7: 13-14, Filipenses 2:12 e 2 Pedro 1:10?  
6. A verdadeira fé salvadora produz:  
A. Arrependimento Você deve se arrepender de seus pecados. - confissão - contrição - mudança - 
mencionados  
35 vezes na Bíblia - Atos 2:38, Mateus 3: 2, Marcos 1:15 e Lucas 13: 3. Definir arrependimento 
confissão-contrição-esse arrependimento deve ser do coração. Você deve odiar o seu pecado.  
B. Amor / Obediência João 3:36, Lucas 6:46 e 1 João 2: 3-4  
C. Serviço Gal 5:13 e Lucas 14:26 e 2 Coríntios 8: 5 e 1 Pedro 4:10 e Rom 12:11  
D. Você acredita e confia somente em Jesus? João 14: 6  
7. Revisão  
R. Uma pessoa pode ser salva, morrer instantaneamente e ir instantaneamente para o céu. Uma 
pessoa que vive depois chegar à fé deve se examinar para verificar se tem fé salvadora.  
III Como você sabe que está salvo? As marcas de um cristão o alertam ou tranquilizam  
você. Lembre-se do aviso de Mateus 7: 21-23, Mateus 13: 24-30  
Este é um ensinamento muito importante. Felizmente, podemos ser tranquilizados ou advertidos 
pelo  
Segue:  
1. Promessa das escrituras.  
A. João 3:36  
B. Romanos 10:10 Não descarte promessas das escrituras  
2. Arrepender-se - você tem que se arrepender - diariamente - para atravessar hoje?  
3. Você ama - obedece a Deus? Deuteronômio 6: 4. Marcos 12 também.  
A. Como amamos a Deus? João 14:15  
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B. A obediência é a chave para amar a Deus - não apenas emoções. Obediência é por que estou 

aqui como seu professor. Isaías 6: 8 nos diz que devemos dizer sim quando chamados por 
Deus.  

4. Você ama a Palavra? Você conhece isso? Você estuda isso? Salmos 119: 11, Salmos  
119: 105  
A. Concordamos que devemos amar a Deus obedecendo a Ele? Como você obedece a Deus - 
deve conhecê-lo  
A Bíblia é o livro mais vendido e não utilizado - mantido embaixo do travesseiro, não apenas 
guarde-o, use-o para procure verdades da Bíblia.  



5. Você serve a Deus? Tiago 2: 14-18  
A. “Eu orarei por você”, uma promessa sem sentido repetida, se não incluída na ação.  
Precisa de ação = vestir e alimentar a pessoa que está sofrendo  
6 . Você acredita apenas em Jesus ? João 14: 6 Todos os caminhos não levam a Deus, embora 
Muitos cristãos pensam isso.  
A. Um cristão é alguém que deposita sua fé e confiança em Jesus Cristo. O cristianismo é um 

exclusivo religião. Só Cristo  
B. Superstição - não acredite nelas - você tem alguma?  
C. Feiticeiro - Igreja domingo de manhã e feiticeiro domingo à tarde. Isso faz não funciona.  
7 . Você é uma pessoa mudada? - desenvolva frutos do espírito. Gálatas 5: 22-23  
Um cristão deve ser capaz de identificar mudanças  
8. Nosso objetivo deve ser buscar a justiça 2 Pedro 1: 5-7  
9. A vida de um cristão mostra evidências de seu novo status. 2 Coríntios 5:17 . A. Você 

consegue identificar mudanças em sua vida?  
10. Humildade Lucas 1:52  
A. Exemplo da Bíblia: Apóstolo Paulo 2 Coríntios 12: 7-9 O espinho ajudou a manter Paulo 

humilde.  
Quem deve ser levantado? Somente jesus  
B. Nós devemos ter a atitude de João Batista. João 1:27  
11. Tenha um bom testemunho. As pessoas são atraídas por Jesus pela maneira como você vive 
ou são repelido?  
A. Como você trata sua esposa? Efésios 5: 22-24 Porque o marido é a cabeça da mulher assim 
como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo e é ele mesmo o seu Salvador. Agora como a igreja  
se submete a Cristo, assim também as esposas devem se submeter em tudo a seus maridos. e 
Versículos 25-31 - Os maridos amam suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por 
ela, para que ele a santifique, tendo-a lavado com a lavagem da água com a palavra:  
para que ele possa apresentar a igreja a si mesmo em esplendor, sem mancha ou ruga ou qualquer 
tal coisa, para que ela seja santa e sem defeito.  
Do mesmo modo, os maridos devem amar suas esposas como seus próprios corpos. Quem ama 
sua esposa  
ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou sua própria carne, mas a nutre e preza, assim como 
Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo.  
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"Portanto, um homem deve deixar seu pai e mãe e se apegar à sua esposa, e os dois devem 
tornar-se uma carne ".  
Esse mistério é profundo, e estou dizendo que se refere a Cristo e à igreja.  
Contudo, cada um de vocês ame a esposa como a si mesmo, e deixe a esposa ver que ela a 
respeita.  
marido. Bater na minha esposa? - nunca  
B . Não fique bêbado. 1 Coríntios 5:11  
C. Seja diligente . João 9: 4, 2 Tessalonicenses 3: 11-12  



D. Seja sincero, não mentiroso. Zacarias 8:16, Colossenses 3: 9 mentir é tão ruim 12. 
Oração - 2 Coríntios 1:11, Efésios 6:18, Colossenses 4: 2 Você gasta muito tempo em 
oração? Muito importante  

13. Você ama seu companheiro cristão? 1 João: 4: 7 e no restante do capítulo, também João 
13:35.  

14. Você ama adoração? Salmo 122: 1 e Heb. 10:25.  
Existem outras marcas de ser cristão, mas esses avisos são para você ou são garantia?  
IV. O que esperar como cristão .  
1. Saúde, riqueza e prosperidade? Isso pode ser encontrado nas escrituras?  
A. Olhando para a igreja em Uganda, vemos uma igreja rica e próspera ou vemos muitas Cristãos 
vivendo vidas difíceis? A prosperidade arruinou grande parte da igreja ocidental - entretenimento 
na igreja.  
Eu. Este ensinamento é para advertir você a estar preparado como em um consultório médico. 
Você sabe que é  
É possível que o médico lhe cause alguma dor (como injeção).  
2. O sofrimento é uma parte principal do ensino do NT. - Espere provações, problemas e 

sofrimento 1 Pedro  
4: 12-16.  
3. Espere perseguição. 2 Timóteo 3:12 Igreja perseguida hoje - ore por ela - esteja disposto a 

junte-se a ele. A igreja primitiva foi construída sobre perseguição.  
4. Alegrai-vos em sofrimentos e lutas. Tiago 1: 2 é um verso muito difícil - difícil de obedecer.  
5. O sofrimento é benéfico para a igreja.  
A. O sofrimento produz fé mais profunda e honra a Deus 1 Pedro 1: 6-7  
B. Produz força-- 1 Pedro 5:10  
C . Exemplo de Deus - Cristo sofreu na cruz - exemplo: ninguém jamais sofreu como tanto 
quanto Jesus.  
D. Um aviso. Alguns usam o sofrimento como desculpa para se afastar de Deus. 1  
Tessalonicenses  
3: 5 Seja um cristão maduro e você se aproximará de Deus em tempos difíceis. Fraco Os 
cristãos se afastam.  
E. A intimidade com Deus - nos torna capazes de desfrutar de Deus de maneira mais íntima e 

clara. Tiago 1:12  
F. O sofrimento é uma evidência do trabalho do Reino em andamento.  
G. Hebreus 12 ensina que às vezes o sofrimento é nos disciplinar.  
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Hb 12: 5-6 Se Deus não disciplina seu pecado aberto, talvez você não pertencer 
a ele.  
6 . Continuar o que esperar como cristão - mudou de atitude em relação a dinheiro e posses e 
pessoas Agem 2:45  
7. Não estamos sozinhos na batalha. Podemos esperar ajuda Atos 1: 8 Ajudante = Espírito Santo 
8 . Deus usa as orações dos outros para nos ajudar a perseverar no aprofundamento de nossa fé 
2Coríntios 1:11  



V. Professores Falsos . Este é outro grande ensinamento no NT e OT, outra área de alerta das 
escrituras. Temos muitos falsos professores entre nós.  
1. Deuteronômio 13: 1-5 nos diz o que fazer com um falso professor. Nós sabemos se um 
professor é ensinando a verdade comparando seu ensino com a Bíblia. 2. 2 Pedro 2: 1-3  
3. Exemplos modernos de ensino falso - essa é apenas uma lista parcial A. 
O batismo salva ou trabalha, algumas denominações ensinam isso.  
B. Saúde, bem-estar e prosperidade  
C. Cultos como as Testemunhas de Jeová ensinam que Jesus não é o Senhor; não há inferno e 

outros falsos ensinamentos. D. Outro culto - Mórmons  
E. Curandeiros por dinheiro  
F. Duvidar das doutrinas básicas da igreja, como o nascimento virginal. Acreditando que todas 

as maneiras levar a Deus, o aborto é bom e ordenar homossexuais  
Estude 2 João 2: 10-11 sobre como ensinamos falsos mestres quando os conhecemos.  
VI. Notas finais  
1. Ensine a Bíblia - pregue as escrituras. Ensine apenas o que a Bíblia ensina e nada mais.  
2. Não ensine sua própria opinião, a menos que você faça backup de seus comentários com as 

escrituras. Nisso caso você não esteja ensinando sua própria opinião, e sim ensinando as 
escrituras. A. Não ensine preconceitos.  

B. A Bíblia não diz "Deus ajuda aqueles que se ajudam"  
3. Leia a Bíblia e ore diariamente. Leia para entender corretamente.  
4. Use a Bíblia como seu guia pessoal e também o guia da sua igreja para adoração. R. A 

Bíblia pode ensinar você e sua igreja muito sobre adoração, por exemplo:  
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Eu. Louvado seja Deus, veja o Salmo 22:22 - 23  
B. A Bíblia nos ensina a evangelizar e discipular os outros. Mateus 28: 18-20, Atos 1: 8 e Isaías 
6: 8  
Promessa futura - Jesus está voltando novamente e é melhor você ter seu coração certo  
A coisa mais importante a aprender com o ensino é: Tudo o que sabemos sobre  
Deus é encontrado na Bíblia. Não acredite em nada que você aprendeu ou ouça sobre Deus 
a menos que você o encontre na Bíblia. Não ensine nada sobre Deus, a menos que você o 
encontre  
na Bíblia  
  


