TÁBUA DA VERDADE

3 – Jesus é puro e sem
pecado, 100% humano,
100% divino e o único
mediador entre Deus e o
homem.

1Pe 2.21-22
Is 53.9
2Co 5.21
Hb 7:26
Cl 2.9
Hb 1.3,8
Hb 2.17-18
Mt 27.54

Uma das formas mais inteligentes de combater uma heresia é
analisando o contexto bíblico. Responda à afirmação herética a
seguir, utilizando como ponto de partida o contexto dos
versículos apresentados e utilizando outras passagens para
apoiar seus argumentos:
Jo 1.1,14
1Jo 2.1
Jo 14.6
1Tm 2.5
Rm 8.34
Ef 3.11-12
Hb 7.25

“Todas as pessoas serão salvas, sem exceção, pois esta é a
vontade de Deus contida em 1Tm 2.4, 1Tm 4.10 e At 10.34”.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.

4 – O Espírito Santo é uma
pessoa, é consolador,
doador de dons e frutos e
regenerador do cristão
verdadeiro.

Ef 4.30
At 13:2-4
Jo 16.7-11
1Jo 5.6-8
Lc 11.13
Jo 14.26
1Co 12.7-11
Gl 5.22-23

TERÇA-FEIRA
Lc 4.18
At 1.8
At. 2.38
Jo 6.63
Tt 3.5-6
Rm 8.26
Rm 5.5

SEGUNDA-FEIRA
Leia, em suas anotações, os conceitos de seita e de heresia e
preencha os quadros a seguir:
SEITA:

HERESIA:

Revise suas anotações e complete as frases a seguir,
identificando as principais características das seitas e das
heresias:
1) As seitas negam a ________________ única da ___________.
2) As seitas negam a _____________________________.
3) As seitas ________________ a salvação pela _____________.
4) Os ensinos e dogmas das seitas são ________________ com
frequência, apresentando uma __________________ doutrinária.
5) O líder de uma seita é geralmente ___________________.
6) Os seguidores de uma _____________ têm uma fé _________.
7) Uma seita pode apresentar _____________________
_______________________.
8) Cada seita crê que é o _____________ caminho certo.
9) Os fiéis de uma seita podem ser ____________________e
____________________.
10) Uma seita _________________ e _________________
aqueles que saem ou tentam sair do grupo.
11) Para uma seita, os ____________ são ________________ e
ferramentas de _________________.
12) As heresias costumam vir disfarçadas de
_________________ e acabam causando _______________ e
__________________ no corpo de Cristo.
13) As heresias possuem uma visão ______________ de Deus e
dos ___________________ bíblicos.
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QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Explique, com suas palavras, cada uma das principais razões
pelas quais as seitas estão crescendo no mundo.

Faça a correspondência dos Cinco Solas de Lutero,
preenchendo as lacunas para completar o sentido:

RAZÃO

( 1 ) Sola Scriptura

EXPLICAÇÃO

( 2 ) Soli Deo Gloria

ATRATIVIDADE

As seitas parecem ser legais.
Tocam em questões que movem as
pessoas: suprimento de necessidades
físicas; poder e prosperidade; orgulho e
autoimagem.

( 3 ) Solus Christus
( 4 ) Sola Gratia
( 5 ) Sola Fide

( ) Atos 4.11-12.
( ) Jesus é o único _______________
entre Deus e a humanidade
( ) Romanos 11.36.
( ) É uma resposta a heresias como a
adoração dos ___________ e mártires
da Igreja.
( ) Apenas a Bíblia é a única _______
de doutrina cristã, pois foi autorizada e
___________________ por Deus.

FALHAS DA
IGREJA

( ) Romanos 5.1-2.
( ) Não há nada que o ____________
possa fazer para pagar sua dívida pelo
seu ________________.
( ) Combate a restrição à
______________ e discussão livre dos
textos bíblicos pelas ______________.

DETERIORAÇÃO
DA SOCIEDADE

( ) A vida do cristão deve ser vivida
para ___________________ a Deus.
( ) A _________________ é dom de
Deus, é um presente, algo que o
homem não _______________.
( ) A forma como o homem
demonstra querer a _______________
é pela fé.

RELATIVISMO

( ) Atos 14.13-15.
( ) Somente através do sacrifício de
Jesus é que o homem é
_________________ de seus pecados.
( ) Romanos 3.23-24
EGOCENTRISMO
SEXTA-FEIRA
Consulte suas anotações e complemente com imagens e com
textos as colmeias abaixo, que representam a Bíblia e Deus,
na nossa Declaração de Fé:
MATERIALISMO
& MISTICISMO

COLAPSO DAS
FAMÍLIAS
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