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SOBRE O THIRD MILLENNIUM MINISTRIES
Fundado em 1997, Third Millennium Ministries é uma organização cristã sem
fins lucrativos dedicada a proveer:
Educação Bíblica, Grátis, Para o Mundo
Nosso objetivo é ofrecer educação cristã gratuita a centenas de milhares de
pastores e líderes cristãos em todo o mundo que não possuem treinamento
suficiente para o ministério. Atingimos esse objetivo produzindo e distribuindo
globalmente um currículo de seminário multimídia sem paralelo em inglês,
árabe, mandarim, russo e espanhol. Nosso currículo também está sendo
traduzido para mais de uma dúzia de outros idiomas por meio de nossos
ministérios parceiros. O currículo consiste em vídeos com gráficos, instruções
impressas e recursos da Internet. Ele foi projetado para ser usado por escolas,
grupos e indivíduos, tanto online quanto em comunidades de aprendizagem.
Ao longo dos anos, desenvolvemos um método altamente econômico de
produzir lições de multimídia premiadas com o melhor conteúdo e qualidade.
Nossos escritores e editores são educadores teologicamente treinados, nossos
tradutores são falantes nativos teologicamente de seus idiomas-alvo e nossas
lições contêm as idéias de centenas de respeitados professores e pastores de
todo o mundo. Além disso, nossos designers gráficos, ilustradores e produtores
aderem aos mais altos padrões de produção usando equipamentos e técnicas
de ponta.
Para cumprir nossas metas de distribuição, a Thirdmill estabeleceu parcerias
estratégicas com igrejas, seminários, escolas bíblicas, missionários, emissoras
cristãs e provedores de televisão por satélite e outras organizações. Essas
relações já resultaram na distribuição de inúmeras vídeo-aulas para líderes
indígenas, pastores e estudantes do seminário. Nossos sites também servem
como vias de distribuição e fornecem materiais adicionais para complementar
nossas lições, incluindo materiais sobre como iniciar sua própria comunidade
de aprendizado.
Thirdmill é reconhecido pelo IRS como uma corporação 501 (c) (3).
Dependemos das contribuições generosas e dedutíveis de impostos de igrejas,
fundações, empresas e indivíduos. Para mais informações sobre o nosso
ministério e para saber como você pode se envolver, visite www.thirdmill.org.
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COMO USAR ESTE GUIA DE LIÇÃO
Este guia de lições foi desenvolvido para uso em conjunto com o vídeo associado. Se você não
tiver acesso ao vídeo, o guia de lições também funcionará com as versões de áudio e / ou texto da
lição. Além disso, o vídeo e o guia de lições devem ser usados em uma comunidade de
aprendizado, mas também podem ser usados para estudo individual, se necessário.

•

Antes de assistir a aula
o Prepare-se - Complete todas as leituras recomendadas.
o Programar visualização - A seção Anotações do guia de lições foi
dividida em segmentos que correspondem ao vídeo. Usando os códigos de
tempo encontrados entre parênteses ao lado de cada divisão principal,
determine onde começar e terminar sua sessão de visualização. As lições
do IIIM são densamente carregadas de informações, portanto você
também pode programar intervalos. As pausas devem ser agendadas nas
principais divisões.

•

Enquanto assistir a aula
o Faça anotações - A seção Anotações do guia de lições contém um esboço
básico da lição, incluindo os códigos de tempo para o início de cada
segmento e as notas principais para guiá-lo pelas informações. Muitas das
principais ideias já estão resumidas, mas certifique-se de complementá-las
com suas próprias anotações. Você também deve adicionar detalhes de
suporte que ajudarão você a lembrar, descrever e defender as ideias
principais.
o Grave comentários e perguntas - Ao assistir ao vídeo, você pode ter
comentários e / ou perguntas sobre o que está aprendendo. Use as margens
para registrar seus comentários e perguntas para compartilhá-los com o
grupo após a sessão de visualização.
o Pausa / reprodução de partes da lição - Você pode achar útil pausar ou
reproduzir o vídeo em determinados pontos para escrever notas adicionais,
revisar conceitos difíceis ou discutir pontos de interesse.

•

Depois de assistir a aula
o Complete as Questões de Revisão - As Questões de Revisão são
baseadas no conteúdo básico da lição. Você deve responder às perguntas
de revisão no espaço fornecido. Essas perguntas devem ser preenchidas
individualmente e não em grupo.
o Responda / discuta Questões de Aplicação - Questões de Aplicação são
questões relativas ao conteúdo da lição à vida cristã, teologia e ministério.
As perguntas de inscrição são apropriadas para tarefas escritas ou como
tópicos para discussões em grupo. Para trabalhos escritos, recomenda-se
que as respostas não excedam uma página de comprimento.

ii.
Para vídeos, manuscritos, e outros recursos, visite Thirdmill no site thirdmill.org.
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Notas
I.

Introdução (0:28)

II.

Deus como padrão (4:15)
Deus é a norma ética absoluta porque ele não é responsável por nenhum padrão
fora ou acima de si mesmo.

A.

Deus em Si mesmo (5:44)

1.

Atributo Pessoal (6:17)
O próprio Deus é o padrão pelo qual toda moralidade é medida.

Bondade e retidão são derivados da bondade da pessoa de Deus.

Deus é apresentado como a lei moral absoluta:
•

O Senhor é apresentado como o ápice da perfeição,
totalmente sem falhas.

•

Medimos nossa própria bondade contra as ações e o caráter
de Deus.
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A bondade consiste nas atitudes, valores, motivos, desejos e metas
que o Deus vivo tem dentro de seu próprio coração.

2.

Padrão Final (11:04)
Não há padrão mais alto do que a pessoa de Deus. A bondade de
Deus é o padrão supremo para toda bondade.

Às vezes, os escritores bíblicos medem a Deus contra a Bíblia.

Quando os autores bíblicos compararam Deus ao padrão da lei,
eles refletiram sobre como a lei expressa o caráter de Deus.

B.

Deus como Juiz (15:00)
Deus tem a suprema prerrogativa de determinar se determinadas ações,
emoções ou pensamentos atendem ou transgridem suas exigências morais.

Deus fará a determinação final de ter ou não vivido moral ou imoralmente,
e seus julgamentos serão totalmente vinculantes.

Os juízos de Deus são perfeitos, exibindo percepção e sabedoria
impecáveis, justiça infalível e moralidade impecável.
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C.

Implicações (19:53)
O poder e a autoridade de Deus para julgar obrigam as criaturas a viver de
acordo com o padrão de seu caráter.

A humanidade é obrigada a obedecer e a imitar a Deus.

Muitas pessoas desconsideram os mandamentos de Deus e inventam suas
próprias regras para suas vidas.

Nossa obrigação de obedecer ao padrão de Deus está relacionada ao nosso
perdão em Cristo.

Aqueles que têm Jesus como salvador são obrigados a obedecê-lo como
Senhor.

III.

A Palavra como Padrão (24:55)
Devemos confiar na revelação de Deus ou na Palavra como nossa norma prática.

A.

Três categorias (26:31)
Tradicionalmente, os teólogos têm falado da revelação de Deus
principalmente em duas categorias: revelação especial e revelação geral.
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Três tipos de revelação:

B.

•

Revelação especial

•

Revelação geral (revelação de Deus na criação e na história)

•

Revelação existencial (revelação de Deus em pessoas)

Caráter Normativo (27:57)
1.

Revelação Geral (28:30)
A criação e a história nos ensinam coisas verdadeiras sobre Deus e
suas exigências morais.

A revelação geral não pode nos ensinar tudo, mas fala com clareza
suficiente para nos ensinar coisas verdadeiras sobre Deus.

•

Complexidade
Alguns aspectos da revelação geral são comuns a todas as
pessoas. Outros estão restritos a grupos muito limitados de
pessoas.

Alguma revelação geral é conhecida por tão poucas pessoas
que parece muito semelhante à revelação especial.
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O fato histórico da ressurreição obriga todas as pessoas a se
arrependerem. Esse tipo de revelação geral é muito
semelhante à revelação especial, porque é raro e incomum.

•

Importância
As Escrituras são a forma suprema de revelação em nossos
dias, mas afirmamos a validade e a autoridade obrigatória
da revelação geral.

Deus exibiu seu caráter através do que ele fez, e através de
sua interação contínua com o que ele fez.

Todo aquele que age contrariamente ao que Deus revelou é
culpado de pecado.

A revelação de Deus na criação e na história é clara, mas as
pessoas a rejeitam e se convencem da falsidade.

2.

Revelação especial (46:06)
Revelação especial é uma norma que é obrigatória em nossas
vidas.
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•

Complexidade
A maioria das formas se baseia na palavra falada ou escrita,
mas todas envolvem a comunicação de Deus com as
pessoas de maneiras que transcendem o funcionamento
normal da criação.

Deus interrompe o curso natural dos eventos para se
comunicar mais diretamente com seu povo.

Revelações que vêm através da mediação mais distante são
as menos obviamente especiais. Aqueles que vêm mais
diretamente de Deus são os mais obviamente especiais.

A única forma universalmente reconhecida de revelação
especial atual é a Escritura.

Escritura tem algumas partes que são muito especiais e
outras partes que são um pouco mais comuns.

•

Importância
Toda revelação especial é um padrão ao qual devemos
aderir.
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Quando Deus revela a verdade por meio de seus
representantes autorizados (por exemplo, profetas e
apóstolos bíblicos), essa revelação é obrigatória.

Em nossos dias, não temos mais apóstolos e profetas vivos
e autorizados.

A Bíblia é obrigatória para todas as pessoas em todos os
momentos.

3.

Revelação Existencial (49:38)
Uma maneira diferente de categorizar uma porção da revelação
geral.

Deus usa concílios, escritores antigos, doutrinas de homens e
espíritos privados para revelar sua vontade ao povo. Suas
determinações devem estar sujeitas às Escrituras.

•

Aspectos externos
Os aspectos externos da revelação existencial incluem
coisas como:
o Existência humana
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o Julgamento humano, individual e corporativo

o Comportamento humano.

Porque refletimos o caráter de Deus, podemos aprender
muitas coisas sobre Deus olhando para as pessoas.

O julgamento humano individual e corporativo está
intimamente relacionado ao fato de que somos criados à
imagem de Deus.

Deus usa o comportamento humano como um tipo externo
de revelação existencial.

•

Aspectos internos
Iluminação do Espírito Santo: um dom divino de
entendimento que Deus dá aos crentes e até aos incrédulos.

Deus implanta em todo ser humano um conhecimento
básico de sua lei.

Liderança interior do Espírito Santo: Mais emotiva e
intuitiva.
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C.

Unidade (1:05:32)
Revelação geral, especial e existencial:
•

Revelar o mesmo Deus

•

• Revelar o mesmo padrão

•

• São vinculativos e autoritativos

Devemos informar todos os nossos julgamentos éticos por toda a
revelação disponível para nós.

IV.

Conclusão (1:07:35)
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Perguntas de Revisão
1.

Como o próprio Deus é o padrão absoluto para a moralidade?

2.

Como Deus serve como o juiz absoluto da moralidade?

Tomando Decisões Bíblicas
Lição 2: A Perspectiva Normativa: Deus E Sua Palavra
© 2019 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Perguntas de Revisão

3.

Descreva as três categorias de revelação que fazem parte da Palavra de Deus.

4.

Como a revelação geral nos ensina sobre o padrão de Deus?
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Perguntas de Revisão

5.

Como a revelação especial nos ensina sobre o padrão de Deus?

6.

Como a revelação existencial nos ensina sobre o padrão de Deus?
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Perguntas de Revisão

7.

Como a revelação geral, especial e existencial é interconectada?
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Perguntas de Aplicação
1.

De que maneiras você se esforça para conhecer a Deus? Dê um exemplo de uma
época em que conhecer a Deus revelou um curso adequado de ação para você.

2.

Como as pessoas respondem ao fato de que Deus é o juiz moral absoluto? Quais
paralelos humanos facilitam a compreensão dessa ideia? Que paralelos humanos
tornam essa verdade mais difícil de entender?

3.

Leia 1 João 1: 7. Por que João disse que nossa obrigação de obedecer ao padrão
de Deus está relacionada ao nosso perdão em Cristo?

4.

Descreva algumas coisas verdadeiras sobre Deus que você aprendeu através da
revelação geral.

5.

Descreva algumas coisas verdadeiras sobre Deus que você aprendeu através de
revelações especiais.

6.

Como os crentes podem aprender a verdade sobre Deus olhando para as outras
pessoas?

7.

Dê um exemplo da iluminação do Espírito Santo em sua vida. Dê um exemplo da
iluminação do Espírito Santo na vida de um incrédulo.

8.

Explique a importância de usar todas as formas da revelação de Deus ao tomar
decisões éticas.

9.

Qual é o insight mais significativo que você aprendeu com este estudo?
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