TÁBUA DA VERDADE

9 – A Igreja é o corpo de
Cristo, da qual ele é o
cabeça, é consagrada para
o seu serviço, e vive
fielmente na sua Palavra.

1Co 12.12-27
Rm 12.4-5
Cl 1.18;24
1Co 6.15
1Pe 2.9-10
Ef 1.22-23
Ef 5.23

TERÇA-FEIRA

Jo 12.26
Mc 10.43-45
Ef 2.19-22
Gl 5.13
Tg 1.22
Lc 12.35-36
Js 1.8
Mt 18.20

Após conferir suas anotações, combata as frases heréticas
da Nova Era com versículos e comentários pessoais
baseados na Bíblia:
HERESIA

COMENTÁRIO BÍBLICO

“Deus não é tão bom
e o diabo não é tão
mal”.
Versículos:

10 – O alvo da igreja é
evangelizar os perdidos,
amar uns aos outros, ajudar
as pessoas a se tornarem
mais como Jesus e ser sal e
luz para a sociedade.

Mt 28.19-20
Rm 1.16
At 20.24
1Co 9.16-17
Tg 2.8
Jo 15.12-14
1Pe 4.8

“Lúcifer é um
injustiçado. Na
verdade, Lúcifer foi
expulso do céu
porque ama demais a
humanidade.”

1Jo 3.16
1Co 11.1
1Ts 1.6
Ef 5.1-2
Mt 5.13-16
1Pe 2.1-3
Cl 1.10
Hb 10.24-25

“Jesus então dará
lugar ao grande líder
universal que se
chama Maitreya que
irá abençoar as
massas com sinais e
prodígios superiores
aos de Jesus, pois
Jesus já está
superado”.

SEGUNDA-FEIRA
Consulte suas anotações da aula e responda as perguntas
abaixo relacionadas sobre a Nova Era:
Como você conceituaria a Nova Era?

Versículos:

Versículos:

“Todo ser é um ser
divino, e tem o direito
de se relacionar
sexualmente com
quem quiser e como
quiser.”

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Versículos:

Por que a Nova Era é perigosa?
____________________________________________________
____________________________________________________

“A verdadeira paz só
será obtida com o fim
das religiões e o
início de um governo
central forte.”

____________________________________________________
O que é Panteísmo?
____________________________________________________
____________________________________________________

Versículos:
–1–

Sabemos que a Teologia da Prosperidade é um grande perigo
pois pode surgir em qualquer igreja. Baseando-se nas suas
anotações de sala, utilize algumas das palavras nos quadros
para dar sentido às frases.
materialismo / pessoal / Prosperidade / riquezas / orgulho

A Teologia da ________________é um conjunto de ensinamentos
heréticos que focam no sucesso, na satisfação ____________, no
conforto, no _______________, na felicidade, no bem-estar da
vida terrena, na saúde do corpo, nas _____________.
transitório / eterno / fraqueza / oportunidade / material

O Reino dos Céus, espiritual, tem mais importância do que o
presente, ____________. O mundo em que vivemos hoje é
_______________; o espiritual é ____________.

membros / servo / praticantes / ouvintes / as pessoas

Os ______________ da Teologia da Prosperidade tratam Deus
como se fosse _____________ do homem.

QUINTA-FEIRA

A Bíblia descreve pelo menos três características da pessoa
que é realmente próspera para Deus. Quais são elas?

1

2

3

SEXTA-FEIRA

Complete as colmeias com os ícones e palavras-chave.
Abaixo da colmeia, escreva cada uma das frases da
Declaração de Fé. Aproveite essa semana para decorar. Olhe as
suas anotações apenas em último caso.

1 – A Bíblia____________________________________________________________________________________________________________________________________
2 – Deus______________________________________________________________________________________________________________________________________
3 – Jesus _____________________________________________________________________________________________________________________________________
4 – O Espirito Santo_____________________________________________________________________________________________________________________________
5 – O homem__________________________________________________________________________________________________________________________________
6 – A salvação_________________________________________________________________________________________________________________________________
7 – Jesus Cristo________________________________________________________________________________________________________________________________
8 – A Punição Eterna____________________________________________________________________________________________________________________________
9 – A Igreja é o CORPO de Cristo, da qual ele é o cabeça, é CONSAGRADA para o seu SERVIÇO, e vive fielmente na sua PALAVRA.
10 – O alvo da Igreja é EVANGELIZAR os perdidos, AMAR uns aos outros, ajudar as pessoas a se TORNAREM mais como Jesus e ser SAL & LUZ para a sociedade.

QUARTA-FEIRA
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