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todo o mundo. Além disso, nossos designers gráficos, ilustradores e produtores
aderem aos mais altos padrões de produção usando equipamentos e técnicas
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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
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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.
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Notas
I.

Introdução (0:28)
O julgamento ético envolve a aplicação da Palavra de Deus a uma situação de
uma pessoa.

Fatos incluem tudo o que existe.

II.

Deus (3:43)
Deus é o fato último em nossa situação porque ele dá existência e significado a
todos os outros fatos.

A.

Autoridade (5:00)
O direito de Deus de governar deriva do fato de que ele é o criador e o
sustentador de toda a criação.

1.

Absoluto (5:35)
Deus tem total e total liberdade sobre o que ele criou.
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Deus pode fazer o que quiser com tudo o que fez:

2.

•

agir de acordo com o que ele achar adequado

•

exigir de tudo o que ele deseja

•

julgar de acordo com seus próprios padrões

Exclusivo (8:54)
Só Deus possui autoridade absoluta.

A autoridade de Deus é sempre superior à autoridade da criatura.

3.

Exaustivo (10:08)
A autoridade de Deus se estende sobre tudo o que ele criou, em
todos os detalhes:
•

Todas as criaturas estão sob a autoridade de Deus.

•

Nenhum aspecto da criação é moralmente neutro
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B.

Controle (11:37)
Deus governa poderosamente tudo o que existe.

1.

Soberano (12:14)
Deus tem uma capacidade ilimitada e um direito ilimitado de
controlar a criação de qualquer maneira que achar melhor.

O teísmo aberto ensina que, para que Deus responsabilize os seres
humanos, os seres humanos devem ter o controle final sobre nossas
vidas.

O controle soberano de Deus é completamente compatível com a
responsabilidade humana.

O controle soberano de Deus é a base da responsabilidade ética.
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2.

Moral (17:56)
A criação é propícia à moralidade.

Deus sempre fornece os meios e a oportunidade de evitar o pecado.

Circunstâncias nunca desculpam escolhas antiéticas.

C.

Presença (20:25)
1.

Rei da Aliança (20:43)
Nossos primeiros pais foram reis vassalos cujo trabalho era
espalhar o reino de Deus por toda a terra.

Deus estava manifestamente presente para:
•

abençoá-los quando eles fossem fiéis

•

amaldiçoá-los quando pecaram
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A presença de Deus está aqui para impor seus julgamentos sobre
toda a terra e seus habitantes.

2.

Senhor Encarnado (24:16)
Quando Jesus nasceu, Deus tornou-se fisicamente presente e
caminhou livremente entre a sociedade como um de nós.

Resultados éticos da encarnação:

3.

•

Perdão

•

Simpatia em primeira mão

•

Padrão de Retidão

•

Vitória moral

Espírito Ministrador (27:31)
Quando Jesus subiu ao céu, derramou o seu Espírito sobre a igreja.
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•

Habitando
O Espírito Santo habita os crentes individuais, capacitando
e motivando-nos a tomar decisões éticas.

Quando o Espírito Santo nos dá nova vida, ele também nos
dá a capacidade moral, para que possamos fazer boas obras.

•

b. Dons
O Espírito Santo dá aos crentes habilidades sobrenaturais
para realizar obras de serviço para a igreja.

Desde o tempo de Pentecostes, todo crente na igreja tem
sido espiritualmente dotado.

III.

Criação (33:47)
Três reinos básicos:
•

sobrenatural (acima da natureza) - Deus e suas obras

•

natural - o mundo que Deus criou em Gênesis, capítulo 1

•

preternatural (além da natureza) - o reino habitado por espíritos invisíveis,
como anjos e demônios
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A.

Preternatural (35:21)
Cristãos modernos, especialmente nas culturas ocidentais, freqüentemente
prestam pouca atenção aos anjos e demônios.

1.

Habitantes (36:52)
Anjos e demônios são seres inteligentes e racionais que têm
vontades e personalidades.

Todos os seres sobrenaturais eram originalmente anjos.
•

Anjos
Os anjos servem como mensageiros e agentes leais de
Deus. Eles comunicam sua palavra aos seres humanos e
interagem com a humanidade.

Ao observar a salvação da humanidade de Deus, os anjos
aprendem mais sobre a glória do Senhor e são mais capazes
de louvá-lo.

•

Demônios
Demônios são anjos caídos e rebeldes.
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Demônios são capazes de interagir com o reino natural, o
que eles fazem para nos prejudicar.

2.

Guerra Espiritual (43:23)
Desde que Satanás e o resto dos demônios se rebelaram contra
Deus, eles foram presos em batalha contra os santos anjos de Deus.

Jesus aleijou a capacidade dos demônios de nos ultrapassar.

Os demônios continuarão nos atacando até que Deus os julgue no
último dia.

B.

Natural (46:14)
1.

Criação (46:26)
Seres humanos são:
•

de importância central sobre a terra

•

parte da natureza

•

senhores e governantes sobre a natureza
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2.

Queda (48:30)
Quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus amaldiçoou tanto a
raça humana como a terra, sujeitando-os à corrupção.

A natureza é:
•

o destinatário da maldição de Deus

•

o instrumento da maldição de Deus

A terra ainda proclama a bondade e a majestade de Deus, e Deus a
usa para prover muitas coisas boas.

3.

Redenção (51:35)
Na redenção, os efeitos da queda são invertidos. O reino natural se
torna:
•

um instrumento de resgate

•

um destinatário de resgate
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Deus dá grande valor à natureza. Então, precisamos considerar
como nossas escolhas afetarão a criação natural.

IV.

Humanidade (56:26)
A.

Sociedade (56:45)
1.

Solidariedade (57:14)
Deus vê a raça humana como um grupo unificado.

•

Tarefa Corporativa
Mandato Cultural - o mandamento de Deus de que os seres
humanos expandam seu reino até os confins da terra,
através do desenvolvimento da cultura humana.

Deus atribuiu a tarefa à raça humana como um todo, como
uma entidade corporativa singular

O indivíduo deve cooperar com toda a humanidade para
realizar essa tarefa corporativa.
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•

Falha Corporativa
Adão e Eva violaram seus papéis individuais designados.
No processo, eles violaram a tarefa corporativa que
receberam.

A Queda envolveu os pecados de Adão e Eva como
indivíduos e o colapso de seu relacionamento.

•

Consequências Corporativas
A aliança de Deus governou:
o O relacionamento de Deus com Adão e Eva como
indivíduos

o Adão e Eva coletivamente

o todo ser humano que já existiu ou existirá

Uma transgressão condenou cada indivíduo da raça humana
às maldições da aliança.

A única exceção foi Jesus, que não descendeu de Adão e
Eva segundo a maneira normal de reprodução humana.
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Porque somos corrompidos pelo pecado:
o Temos que questionar nossos instintos morais e
intuições.
o A raça humana não cumpre o mandato cultural da
maneira que Deus pretendia.
o Temos que testar e provar nossos motivos e
comportamentos.

•

Reconstituição Corporativa
O plano de Deus para a criação é construir um reino - uma
nova estrutura social e uma nova sociedade habitada por
pessoas renovadas.

Quando Jesus voltar, as estruturas sociais corporativas
serão completamente redimidas também.

Precisamos nos concentrar em:
o redenção pessoal
o estruturas sociais piedosas, como famílias,
congregações de igrejas e nações.
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2.

Comunalidade (1:08:22)

Dentro de cada grupo social menor na Terra existem semelhanças
fundamentais que unem o grupo.

É importante adaptar nosso comportamento às experiências
compartilhadas das pessoas ao nosso redor.

3.

Comunidade (1:10:51)
•

Impacto
As decisões e ações dos indivíduos geralmente afetam as
pessoas ao seu redor:
o Decisões e ações que se ajustam às Escrituras
impactam os outros de maneira a glorificar a Deus.
o Decisões e ações que não estão de acordo com as
Escrituras impactam os outros de maneira a
promover o pecado.

Precisamos tomar decisões que:
o beneficiar e não ferir os outros
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o encorajar os outros a se comportarem de maneira
ética

•

Responsabilidades
Nós temos muitas responsabilidades diferentes para com o
outro.

Nossa responsabilidade de amar um ao outro:
o engloba toda a vida
o exige nosso tempo, dinheiro, posses e vidas
o deve ser refletido em todas as nossas decisões éticas

B.

Indivíduos (1:16:08)
Há muitas maneiras importantes em que cada pessoa é única.

1.

Personagem (1:17:03)
Caráter - coisas como preferências individuais, tentações e
santificação
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2.

Experiências (1:18:06)
A maioria de nossas experiências é muito comum, mas a
combinação de experiências é única para cada pessoa.

Em certo sentido, todos nós enfrentamos a mesma tentação de
violar a lei de Deus. Mas cada um de nós sente essa tentação de
uma maneira diferente.

3.

Corpo (1:20:48)
Muitos fatos relacionados ao nosso corpo entram em jogo em
situações éticas:
•

Idade

•

Habilidades

•

Deficiências

•

Genética

•

Habilidades intelectuais

Alguns fatos relacionados ao nosso corpo são insuficientes para
influenciar nossas obrigações éticas:
•

Pecado habita nossos corpos, impedindo-nos de sermos
capazes de obedecer a Deus.

•

Deus não negligencia os pecados que cometemos como
resultado do pecado residindo em nossos corpos.
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Mesmo quando nossos corpos tornam fácil e natural pecar, eles
não nos desculpam.

4.

Papéis (1:24:21)
Cada um de nós tem vários papéis na vida. Cada um dos nossos
papéis nos apresenta tentações e responsabilidades particulares.

V.

Conclusão (1:27:15)
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Perguntas de Revisão
1.

Descreva a autoridade de Deus sobre a criação.

2.

Descreva o controle de Deus sobre a criação.
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3.

Descreva a presença de Deus dentro da criação.

4.

O que a autoridade, controle e presença de Deus implica sobre nossas
responsabilidades éticas?
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Perguntas de Revisão

5.

Descreva o reino sobrenatural e seus habitantes, incluindo a natureza de suas
interações entre si.

6.

Descreva o reino natural e seus habitantes. Como a situação do reino natural
mudou ao longo do tempo?
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Perguntas de Revisão
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7.

Compare e contraste os reinos sobrenatural e natural. Relacione três exemplos de
como eles podem influenciar um ao outro.

8.

Explicar a importância da sociedade humana para as decisões éticas em termos de
solidariedade, comunidade e comunidade.
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9.

Explique a importância da individualidade humana para as decisões éticas em
termos de caráter, experiências, corpo e papéis.
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Perguntas de Aplicação
1.

Quais são algumas das desculpas típicas que as pessoas usam para evitar se
submeter ao que Deus claramente ordenou? Por que fazemos tais desculpas?

2.

Como você explicaria a um amigo que Deus ordena a criação de tal maneira que
nossas circunstâncias nunca desculpem nossas escolhas antiéticas?

3.

Por que é importante reconhecer que Deus tem total controle sobre toda a criação
e que a humanidade ainda é moralmente responsável?

4.

Como a presença de Deus conosco como juiz real é um fato crítico a ser
considerado quando tomamos decisões éticas?

5.

Por que os cristãos devem se consolar com o fato de que Jesus é nosso mediador?

6.

Que lições podemos aprender da presença terrena de Jesus como o padrão
supremo de justiça?

7.

Além de habitar em nós, o Espírito Santo dá aos crentes habilidades especiais para
realizar obras de serviço para a igreja. O que esse propósito implica sobre o uso
apropriado de dons espirituais?

8.

Estamos engajados em uma guerra espiritual, mas Tiago 1:14 ainda diz que
caímos em pecado por causa de nosso próprio desejo maligno. Como nossos
desejos pecaminosos e nossos inimigos trabalham juntos? O que podemos fazer
para combater nossos desejos pecaminosos e nossos inimigos?

9.

Descreva como uma decisão recente afetou outras pessoas. Essa decisão os
beneficiou ou os prejudicou? Essa decisão os encorajou a se comportar de
maneira mais ética ou os encorajou a pecar?

10.

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