
 

 
 

DISCIPULADO 05/2020 
 
 

 
TEMA – PROPÓSITO 

 

 

Propósito de Deus na criação do homem na terra. 

Isaías 45:18 “Porque assim diz o SENHOR que tem criado os céus, o Deus que formou a 
terra, e a fez; ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada: Eu 
sou o SENHOR e não há outro”.  

 

Assim depois de criar a terra, formou o homem do pó da terra. 

Gn 1:26-28 “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e 
sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem 
à sua imagem: à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, 
e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre 
os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a 
terra.” 

 

Gn 2:7 “E formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o 
fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente”. 

 

- A Desobediência a Deus trouxe o pecado e o morte, não só física mais eterna. 

- Deus se arrende da criação e da nova chance com Noé 

 

Deus decide formar um povo exclusivo e chamou Abrão. (Gn 12) 

 

Para libertar o povo das leis (Moisés) 

Já temos a nossa lei, que é a palavra de Deus, que nos diz para cultuarmos a um Deus único, 

que fez o céu, terra, mar... 

 

Porém Deus deixa um alerta (Deuteronômio 8:1-20) 

 



Para dar Conquista a terra levantou Josué. (Cidades de Jerusalém hoje) 

 

Depois de Josué entrou a era dos juízes. 

Por não ter líderes, sem direção, o povo fez tudo errado. (Deus os entrega nas mãos do 

inimigos) 

 

Para nova direção levantou Samuel 

O povo quis um rei (Saul e Davi) 

 

Depois de Davi tem a divisão dos reinos (Reino do norte e Reino do sul). 

Reino do norte: 10 tribos chamada Israel (Jeroboão)  

Reino do sul: 2 tribos chamada Judá (Roboão) 

 

Tempos: pré-Babilônia, Babilônia e pôs-Babilônia 

 

Profetas maiores: 

Jeremias / Ezequiel / Daniel / Isaías Esdras / Neemias / Ester (reconstrução do templo) 

 

Os 12 Profetas menores: 

Oseias / Joel / Amós / Obadias / Jonas / Miquéias / Naum / Habacuque / Sofonias / Ageu / 

Zacarias / Malaquias - no pós-exílio 

Deus ficou calado por 400 anos 

 

Novo testamento 

- Os 4 evangelho (história de Jesus, o nosso modelo)  

- Atos dos Apóstolos 

- As viagens missionárias de Paulo e suas epístolas (cartas as igrejas)  

- Cartas Pedro/João/Judas irmão de Tiago e meio irmão de Jesus 

- Apocalipse com a visão de João 

 

Porque estamos vivos e o que estamos fazendo no mundo? 

Nós que aceitamos e reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, 
e decidimos ir mais além com o evangelho, estamos cumprindo a ordem deixada por Jesus? 
Mateus 28:18-20 “E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no 
céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.” Amém. 

 

3 ordens e 1 promessa 

- Fazer discípulo 

- Batizar 

- Ensinar 

- Estará conosco até a consumação do século 



 

Pergunta: Como está o nosso compromisso com Deus e sua palavra? 

Muito boa / boa / ruim / péssima? 

 

Será que estamos disposto a viver o evangelho pleno ou nosso evangelho está pobre? 

 

Vamos ver o que encontramos na Bíblia sagrada: 

- Abrão: Deixou a casa do seus pais 

- Moisés: Deixou o palácio  

- Josué: Se arriscou a sua vida crendo que Deus estava com ele nas batalha   

- Davi: Arriscou sua vida para trazer limpeza a idolatria de Israel 

- Ezequiel /Jeremias /Daniel: entregaram suas vidas para profetizar contra os falsos profetas 
- Jesus deu a sua vida por todo o mundo 

- Os 12 abriram mão de tudo por Jesus  

- Paulo foi martirizado pelo o evangelho 

- João foi jogado em um exílio como loco e teve a visão do fim. 

 

O que aprendemos? 

 

A) Não há evangelho sem renúncia. Não há conquista sem pagar o preço. E quanto maior a 

conquista maior o preço. 

Lembre-se: Se continuar fazendo as mesma coisas os resultados serão os mesmos. 

Pergunto: Você está disposta a dar sua vida pelo o evangelho? 

 

B) Cuidado para não ficarmos na mão do inimigo. 

Temos a nossa cultura que é a lei de Deus (Bíblia Sagrada). Cuidado com a babilônia. O rei 
Nabucodonosor fez uma estátua e um decreto: quem não adorasse a estátua (status) seria 
jogado na fornalha.  

A maior dificuldade de Daniel e seus amigos foi a Babilônia. 

 

C) Cuidado com as leias humanas. 

Apocalipse 20:4 “E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; 

e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de 
Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas 
testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos”. 

  

Cuidado com os decretos de leis que são adotados que podem nos tirar da presença de Deus. 
Pode ser uma estratégia maligna. 

 


