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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)
Nossas palavras, pensamentos e ações estão inseparavelmente relacionados à
nossa natureza. Nossas ações sempre refletem nosso ser.

Perspectiva existencial: centra-se nas pessoas que tomam decisões éticas.

II.

•

personagem

•

natureza

•

os tipos de pessoas que somos e devemos ser

Criação (4:18)
A.

Deus (5:08)
Toda verdadeira bondade moral está enraizada no próprio Deus.

1.

Ser (5:35)
Os atributos de Deus são inseparáveis de sua pessoa; eles definem
quem ele é.
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Escritura comumente descreve e nomeia Deus de acordo com seus
atributos:
•

Pai da compaixão

•

Deus de todo conforto

•

Deus todo poderoso

•

Deus da justiça

•

Deus da paz

•

Santo

•

Rei da Glória

Todos os atributos essenciais de Deus são "imutáveis" - eles nunca
podem mudar.

2.

Bondade (9:04)
Bondade: pureza moral e perfeição.

Deus é o padrão supremo da moralidade. Não existe um padrão
externo de bondade pelo qual ele ou nós possamos ser julgados.
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Cada um dos atributos de Deus é:

B.

•

uma perspectiva sobre todo o seu ser.

•

dependente dos outros

•

qualificado pelos outros

Humanidade (13:44)
A humanidade foi criada para refletir a bondade de Deus.

1.

Imagem (15:00)
Deus, o grande rei sobre toda a criação, apontou os seres humanos
para serem suas imagens vivas.

Deus nos criou com qualidades que refletiam suas próprias
perfeições.

2.

Bênção (18:52)
Tudo o que Deus abençoa e aprova é bom, e tudo o que Deus
amaldiçoa e condena é mau.
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Deus abençoou Adão e Eva porque eles tinham o atributo inato da
bondade.

3.

Mandato Cultural (20:25)
Deus designou a humanidade:
•

para ser seus reis vassalos na terra

•

para preencher, subjugar e governar para a sua glória

Humanidade foi:

III.

•

capaz de construir um reino santo e justo digno da morada
de Deus

•

capaz de ministrar na presença manifesta do Senhor sem
ser destruído

•

moralmente puro em nosso ser

•

capaz de escolher e agir de maneira moralmente boa

Queda (22:40)
O pecado prejudicou o ser da humanidade e, assim, destruiu nossa bondade.
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A.

Natureza (23:54)
Natureza: Nosso caráter fundamental, os aspectos centrais do nosso ser.

O caráter fundamental da raça humana tornou-se moralmente mau.

B.

Vontade (26:57)
Vontade: faculdade pessoal para decidir, escolher, desejar, esperar e
querer.

Quando Deus amaldiçoou a raça humana, nossas vontades foram
corrompidas, tornando impossível que desejássemos agradar a Deus.

O pecado mancha tudo o que pensamos, dizemos e fazemos.

Há um sentido em que as pessoas não regeneradas:
•

obedecem aos comandos de Deus

•

fazem coisas que são boas
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As obras devem passar por cinco testes para serem realmente boas:

C.

•

Eles devem ser obras que Deus ordena.

•

Eles devem ser de bom uso para nós mesmos e para os outros.

•

Eles devem proceder de um coração que é purificado pela fé.

•

Eles devem ser feitos de maneira correta.

•

Eles devem ser feitos para o fim correto, que é a glória de Deus.

Conhecimento (34:35)
A Queda impediu os seres humanos de obter um conhecimento adequado
dos mandamentos de Deus.

1.

Acesso ao Apocalipse (35:32)
A Queda limita o trabalho de iluminação e direção interior do
Espírito Santo.
•

Iluminação: um dom divino de conhecimento ou
entendimento que é principalmente cognitivo.

•

Liderança interior: um dom divino de conhecimento ou
entendimento que é principalmente emotivo ou intuitivo.

Deus se revela de maneiras que abençoam aqueles que o amam e
amaldiçoam aqueles que o odeiam.
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2.

Compreensão do Apocalipse (38:44)
Compreensão moral:
•

depende de mais do que mera cognição

•

envolve toda a pessoa

Ao invés de aceitarmos o verdadeiro conhecimento de Deus,
acreditamos nas mentiras que nossos corações pecaminosos
inventam.

3.

Obediência ao Apocalipse (41:54)
Existe um sentido em que conhecimento e obediência são
essencialmente a mesma coisa.

•

Obediência leva ao conhecimento
Relacionamento recíproco:
o conhecimento de Deus produz obediência a Deus
o obediência é um pré-requisito para o conhecimento
o aplicação obediente da palavra de Deus leva ao
conhecimento
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Assim como a obediência leva ao conhecimento, o pecado
leva à ignorância.

•

Obediência é conhecimento
Uso sinônimo:
o um conceito segue e explica o outro
o obediência ou conhecimento é fornecido como uma
definição para o outro
o obediência ou conhecimento é usado um exemplo
do outro

IV.

Redenção (49:25)
Redenção:

A.

•

começou imediatamente após a queda, quando Deus estendeu misericórdia
a Adão e Eva

•

não erradicou imediatamente todos os efeitos da Queda

Natureza (50:40)
Quando somos redimidos em Cristo:
•

o Espírito Santo nos dá uma boa natureza que ama a Deus e odeia
o pecado

•

nos tornamos capazes de verdadeira bondade
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Quando Deus nos redime, ele nos recria, dando-nos novos corações e
espíritos que são justos e não pecaminosos.

B.

Vontade (54:55)
Vontade: nossa faculdade pessoal para decidir, escolher, desejar, esperar e
querer.

Quando chegamos à fé em Cristo:
•

o pecado aguenta nossa vontade está quebrado

•

o Espírito Santo habita em nós, fortalecendo e movendo nossas
vontades para amar e obedecer ao Senhor.

O pecado ainda nos habita, deixando-nos a luta entre a influência do
pecado e a influência do Espírito Santo.

C.

Conhecimento (57:58)
1.

Acesso ao Apocalipse (58:11)
Na redenção, temos maior acesso à iluminação e à liderança
interna.
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O espírito Santo:

2.

•

nos convence da verdade do evangelho e de muitas outras
coisas

•

torna nossas consciências sensíveis ao caráter de Deus

•

nos dá intuições piedosas

Compreensão da Revelação (1:00:05)
O espírito Santo:
•

muda nossos corações, para que amemos a Deus

•

renova nossas mentes, para que possamos compreender as
verdades que Deus revela

O Espírito Santo guarda nossos corações e nossas mentes:

3.

•

destruir a capacidade do pecado de nos enganar

•

capacitar-nos para entender a revelação

Obediência ao Apocalipse (1:02:26)
•

Redenção leva à obediência
Sob a orientação e o poder interior do Espírito Santo, os
crentes se comportam de maneira diferente do resto do
mundo.
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Por meio de sua presença interior e redentora, o Espírito
Santo produz o fruto da justiça em nossa vida.

•

Redenção é Obediência
Conversão é um ato de obediência.

Os redimidos são obedientes ao Senhor.

A redenção produz obediência a Deus e a obediência a
Deus produz conhecimento de Deus e seus caminhos.

V.

Conclusão (1:09:50)
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Perguntas de Revisão
1.

Explique como toda a verdadeira bondade moral está enraizada no próprio Deus.

2.

Explique a bondade e o papel da humanidade em termos da imagem de Deus, a
bênção de Deus para a humanidade e o mandato cultural.
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3.

Como e de que maneira a natureza humana foi afetada pela queda?

4.

De quais maneiras a vontade humana foi afetada pela Queda?
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Perguntas de Revisão

5.

Como a Queda impediu que seres humanos não redimidos obtenham um
conhecimento adequado dos mandamentos de Deus?

6.

O que acontece com a natureza de um humano caído depois que ele é redimido
em Cristo?
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Perguntas de Revisão

7.

Explique a restauração de nossa vontade que ocorre quando começamos a
experimentar a redenção.

8.

Explique o impacto da redenção em nosso conhecimento.
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Perguntas de Aplicação
1.

Como os cristãos podem encontrar consolo no fato de que os atributos de Deus
são imutáveis? Que conforto é encontrado com o conhecimento de que os
atributos de Deus nunca estão em conflito?

2.

De que maneiras o conceito da imagem de Deus como filhos reais dignifica a
humanidade?

3.

Como pode uma pessoa moralmente má que está vivendo sob a maldição tomar
decisões aparentemente moralmente boas (ou seja, verdadeiras, úteis, amáveis,
etc.)?

4.

A Queda corrompe a natureza humana, escraviza a vontade e prejudica
gravemente nosso conhecimento da revelação de Deus. Que impacto isso tem em
nossos esforços para evangelizar o mundo? Como deve informar nossas
estratégias de evangelização?

5.

Explique de sua própria vida como o conhecimento de Deus levou à obediência.

6.

De que maneiras você viu sua obediência ao padrão de Deus resultar em um
conhecimento mais íntimo dele?

7.

Em Cristo, nos tornamos capazes de verdadeira bondade novamente, mas ainda
lutamos contra o pecado. Que estratégias você achou útil para resistir ao pecado?
Que estratégias você achou inútil em resistir ao pecado?

8.

De que maneira você vê a comunidade da sua igreja amando a Deus e
obedecendo-o? De que maneiras você está amando a Deus e obedecendo a ele?
Explique a conexão entre esse amor e a obediência.

9.

Por que o retorno de Jesus e a plena aplicação de sua obra redentora traz
esperança aos cristãos?

10.

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