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QUER ADIANTAR A MEMORIZAÇÃO DA PRÓXIMA SEMANA?
Ef 4.4

Fl 2:5-8

SEGUNDA-FEIRA
Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de
Deus para a salvação de todo aquele que crê: primeiro do
judeu, depois do grego (Rm 1.16)

Romanos
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.

Tt 2:7

1 Tm 4:12

Hb 4:14

Todo judeu que crê em Jesus como senhor e salvador
deve ser circuncidado para provar que realmente tem fé.
Não por meio da lei nem por obras. Somos justificados
pela fé e pela fé temos acesso a Jesus Cristo.
Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio
do Espírito Santo que ele nos concedeu.
De acordo com Romanos 8.28-29, Deus predestinou àqueles que
o conheceram para uma finalidade. Qual é este propósito?
___________________________________________________.
Ao sermos justificados pela fé no sacrifício de Jesus na cruz,
conforme Romanos 8.34-39, o que pode nos separar do amor
de Deus? ______________.
QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?

Já nas primeiras linhas da mensagem endereçada à igreja em
Roma, Paulo é categórico ao dizer que TODOS são chamados
para pertencerem a Jesus Cristo.
Na época em que Paulo escreveu essa carta (57 d.C.), os cristãos
em Roma se reuniam em sinagogas ou em “pequenos grupos”,
nas casas de alguns irmãos. Marque a alternativa que melhor
define o contexto vivido naquele período:
A) A capital do Império Romano tinha líderes honestos.
B) Os governantes aprovaram leis para proteger a família e acabar
com os “maus costumes”.
C) Roma era moralmente, politicamente e espiritualmente
corrompida.
Na carta aos romanos, Paulo é bem claro: todos são pecadores e
merecem a condenação, seja gentio ou judeu. Conforme o texto
de Romanos 3.21-25, de que forma Deus criou a alternativa
que nos faz escapar da destruição? ______________________
____________________________________________________
___________________________________________________.

QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?

TERÇA-FEIRA
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que
se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus;
este é o culto racional de vocês. (Rm 12.1)
Na carta aos romanos, Paulo investe um bom tempo ensinado a
doutrina a respeito do evangelho. Mas ele não para por aí. Logo
em seguida, Paulo dá detalhes de como podemos praticar esses
ensinamentos.
Ligue cada versículo à prática correspondente, preenchendo
as lacunas para completar os ensinamentos de Paulo:
Rm 12.1-2



Valorizem–se mutuamente
 segundo os _______________
de cada um.

Leia Romanos 4.1-15 e 5.1-5. Marque Verdadeiro ou Falso nas
afirmações a seguir:

Rm 12.3-8





Submetam–se às ___________
e paguem seus impostos.

Foi através da Lei, graças a Deus, que Abraão recebeu a
promessa de que seria herdeiro do mundo.

Rm 13.1-6





Tenham o ___________ como
base das relações sociais.

É a combinação de fé e lei que nos faz justificados diante
de Deus.

Rm 13.8-10





Não se amoldem aos
_____________ desse mundo.
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QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?

A carta aos romanos foi escrita originalmente em grego e a
palavra “evangelho” foi citada pelo menos umas 12 vezes. Qual
o significado desta palavra em sua língua original?

QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?

________________________
Na história atual, há muitas versões do evangelho, que é retratado
por meio da cura, libertação, prosperidade e outros. Mas quando
a palavra “evangelho” é usada no Novo Testamento, possui um
significado específico. Circule os papiros que apresentam o
sentido correto de evangelho:

QUARTA-FEIRA
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a
criação, pois nele foram criadas as coisas nos céus e na
terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias,
poderes ou autoridades; todas as coisas foram criadas por
ele para ele. (Cl 1.15-16)

Colossenses
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.

Paulo também explica como podemos tratar nossas diferenças em
relação a maturidade cristã. Leia Romanos 14.12-21 e 15.1-7 e
resuma com suas palavras como deve ser o comportamento
de quem se acha maduro e forte na fé: ____________________
___________________________________________________.
___________________________________________________.
___________________________________________________.
A carta aos romanos termina com a maior saudação final de todas
as cartas bíblicas. Paulo “manda lembranças” para mais de 25
pessoas. Como é bom ter amigos e poder contar com eles.
Leia Romanos 16.3-16 e complete o nome dos amigos de
acordo com a colaboração de cada um:
AMIGOS

COLABORAÇÃO
colaboradores em Cristo Jesus
trabalham arduamente no Senhor

Paulo escreveu esta carta quando recebeu notícias do pastor de
Colossos sobre a situação espiritual da igreja. Consulte suas
anotações e as referências, e circule as frases que indicam os
acontecimentos que envolvem a carta aos colossenses:
– Epafras foi o fundador da igreja em Colossos. Cl 1.7
– Paulo estava de férias quando escreveu a carta.
– Paulo estava em prisão domiciliar quando escreveu a carta.
– Paulo ainda não havia estado em Colossos. Cl 2.1
– O relatório de Epafras deixou Paulo tranquilo.
– A igreja estava ameaçada por heresias.
Apesar dos irmãos colossenses serem fieis e santos, e ainda
terem fé e amor, eles estavam sendo bombardeados por várias
heresias. Segundo suas anotações, qual era principal heresia
que atingia os colossenses? __________________________.
Paulo mostra nesta carta que, ensinar e reforçar a verdade sobre
Cristo, é a melhor forma de combater os falsos ensinos.

estiveram na prisão com Paulo
Imagine você escrevendo uma carta pública. Para que amigo
você dedicaria algumas linhas de agradecimento e por quais
motivos? ___________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.

HERESIA
Ensinos que contrariam
as verdades bíblicas.

X

CRISTOLOGIA
Ensinos verdadeiros
sobre Jesus Cristo.

Mergulhe agora nas referências de Colossenses e complete o
quadro comparativo entre Gnosticismo e Cristologia:
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GNOSTICISMO

REF

Precisa de
conhecimento secreto
para alcançar a
salvação.

1.13-14

A salvação é exclusiva
apenas para alguns
privilegiados.

1.12
1.20
1.28

Jesus é apenas mais
um anjo de luz
poderoso.

1.15-18

Somente o espiritual
presta, o material não.
Por isso, é impossível
Deus se materializar.

1.22
2.13-15

O conhecimento se
obtém através de
mistérios secretos.

QUINTA-FEIRA
Não mais como escravo, mas, acima de escravo, como
irmão amado. (Fm 1.16a)

CRISTOLOGIA

Filemom
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.

Consulte as suas anotações e complete as frases utilizando
o quadro abaixo:

2.2-3

Resumidamente, Paulo descreve três benefícios de conhecer a
Cristo. Cheque as referências para conhecê-los:
1 – O perdão dos ______________. Cl 2.13-14
2 – Não ser enganado pelas regras e pretensas ______________
_____________________________________________. Cl 2:23

Roma – amigo – cooperador – cristão – dificuldade
loja – escravo – rico – camelo – casa – adversário
Filemom é __________ de Paulo e um grande _______________
do evangelho. Uma igreja se reúne em sua _____________.
Filemom é um homem ________ que possuía um _____________
chamado Onésimo. Onésimo acabou fugindo para ___________,
onde conheceu Paulo e se tornou ______________.
Utilize o mapa abaixo para realizar as seguintes operações:
1 – Identifique a cidade de onde Onésimo fugiu.
2 – Identifique a cidade onde Onésimo se converteu.
3 – Faça um traço conectando essas duas cidades.

3 – Receber a _____________ de Cristo. Cl 2.9-10
Assim como em Colossos, no período de 60 d.C., a mensagem de
Jesus segue sob ataque e muitos tentam desenhá-lo como um
“idealista”, um “líder religioso”. Paulo bate o martelo. Cristo é
SUPREMO, em quem foram criadas todas as coisas. Ele chama
a todos os que ressuscitaram com ele para viver uma vida santa,
de forma prática e sem “mistérios”. Que atitudes práticas são
essas, conforme Colossenses 3.1-16?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________.
QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?

QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?

Paulo pede a Filemom que receba Onésimo de volta, não como
escravo, mas como irmão em Cristo. Isto porque, além de ter se
convertido, Onésimo estava fazendo jus ao significado do seu
nome. Observe Filemom 1.11 e escreva qual o significado de
Onésimo: _______________________.
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A mensagem principal desta carta é que todos são iguais. A Bíblia
possui diversas outras passagens que tratam deste mesmo
assunto. Leia os versículos e complete a tabela a seguir com
sua pesquisa e reflexão:
REF

ANTES DE
CRISTO

Gl 3.26-28
Cl 3.11
At 10.34-35

Tg 2.3-4

Efésios
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.

DEPOIS DE
CRISTO

4.15-16

Qualquer pessoa que de
coração crê em Jesus
faz parte do seu
__________, que é a
igreja, cujo cabeça é
_________________.

O tabernáculo, e
depois o templo,
são os locais de
habitação de Deus.

2.21-22

Somos santuário de
Deus, morada de Jesus
Cristo, através do
________________.

A marca da aliança
é a circuncisão.

1.13

A marca da aliança é o
__________________.

Os judeus são o
povo escolhido de
Deus.

LIÇÃO / DECISÃO

SEXTA-FEIRA
Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança
para a qual vocês foram chamados é uma só. (Ef 4.4)

EFÉSIOS

Para nos ajudar a viver como um corpo unido e bem ajustado,
Paulo dá orientações detalhadas sobre a maneira certa de agir em
três tipos diferentes de relacionamentos. Leia Efésios 5.22 até o
versículo 6.9 e deposite a seguir suas observações:
RELACIONAMENTO: ______________________.
INSTRUÇÕES: ____________________________
________________________________________
________________________________________.
RELACIONAMENTO: ______________________.
INSTRUÇÕES: ____________________________
________________________________________
________________________________________.

Consulte suas anotações e responda:
1 – Quanto tempo Paulo viveu e trabalhou em Éfeso? _________.
2 – Qual o objetivo principal da carta aos efésios? ____________.
3 – Que expressão é utilizada 15 vezes na carta? ___________.
Paulo inicia a carta de Efésios saudando os crentes que são
___________ e _____________ (Ef 1.1).
Em seguida, Paulo explica o plano de Deus, afirmando que a
salvação é pela ____________, por meio da ________, e que isto
é um ___________ que vem diretamente de __________ (Ef 2.8).
Paulo ensina que devemos viver em Cristo e que desde antes da
fundação do mundo estamos incluídos no plano de Deus. E que,
a partir de agora, devemos viver de maneira digna de um cristão.
Leia Efésios 4.1-3 e anote a seguir a lista de práticas dignas
de um verdadeiro cristão: ______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.

RELACIONAMENTO: ______________________.
INSTRUÇÕES: ___________________________
________________________________________
________________________________________.
Por fim, Paulo revela quem são nossos inimigos verdadeiros,
conforme Efésios 6.12: _________________________________
___________________________________________________.
Também nos dá as armas corretas para vencer qualquer batalha
espiritual. Quais são os elementos da Armadura de Deus,
conforme Efésios 6.13-17?
 Cinto da verdade
 Calçados da _____________________________
 Capacete da _______________
 Couraça da ______________
 Escudo da fé
 Espada do _________________
DECISÃO:

Paulo mostra que, depois de Cristo, muita coisa mudou. Leia os
versículos e complete a tabela a seguir, comparando os
conceitos antes e depois de Cristo:
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