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AULAS DO NOSSO CURSO

1. Introdução

2. Bênçãos espirituais

3. O eterno propósito de Deus 

4. A supremacia de Cristo

5. A suficiência de Cristo

6. A salvação pela graça

7. Judeus, gentios e igreja: a paz de Deus

8. Unidade da igreja

9. Maturidade cristã

10. A vida do novo homem

11. Relacionamentos familiares

12. Relacionamentos com a sociedade

13. Armas espirituais

Hoje



A VIDA DO NOVO HOMEM - EFÉSIOS 4.17-32
17. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam 

mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus 
pensamentos.

18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados 
da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, 
devido ao endurecimento dos seus corações.

19. Tendo perdido toda a sensibilidade, ele se entregaram 
à depravação, cometendo com avidez toda espécie de 
impureza.

20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de 
Cristo.

21. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram 
ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus.

22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram 
ensinados a despir-se do velho homem, que se 
corrompe por desejos enganosos,

23. a serem renovados no modo de pensar e

24. a revestir-se do novo homem, criado para ser 
semelhante a Deus em justiça e em santidade 
provenientes da verdade.

25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira 
e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos 
membros de um mesmo corpo.

26. "Quando vocês ficarem irados, não pequem". 
Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha,

27. e não deem lugar ao diabo.

28. O que furtava não furte mais; antes trabalhe, fazendo 
algo de útil com as mãos, para que tenha o que 
repartir com quem estiver em necessidade.

29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas 
apenas a que for útil para edificar os outros, conforme 
a necessidade, para que conceda graça aos que a 
ouvem.

30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual 
vocês foram selados para o dia da redenção.

31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria 
e calúnia, bem como de toda maldade.

32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os 
outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus 
perdoou vocês em Cristo.



A VIDA DO NOVO HOMEM - EFÉSIOS 5.1-21
1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados,

2. e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou 
por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.

3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade 
sexual nem de qualquer espécie de impureza nem de cobiça; pois 
estas coisas não são próprias para os santos.

4. Não haja obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais, 
que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças.

5. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral nem 
impuro nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no Reino de 
Cristo e de Deus.

6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas 
coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência.

7. Portanto, não participem com eles dessas coisas.

8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. 
Vivam como filhos da luz,

9. pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade;

10. e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor.

11. Não participem das obras infrutíferas das trevas; antes, exponham-
nas à luz.

12. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é 
vergonhoso.

13. Mas, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna 
visíveis todas as coisas.

14. Por isso é que foi dito: "Desperta, ó tu que dormes, levanta-te 
dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti".

15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja 
como insensatos, mas como sábios,

16. aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são 
maus.

17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual 
é a vontade do Senhor.

18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo Espírito,

19. falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando 
e louvando de coração ao Senhor,

20. dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em 
nome de nosso Senhor Jesus Cristo.

21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo.



O QUE NÃO FAZER

• Não viver mais como os gentios

• Quando ficar irado, não pecar

• Não dar lugar ao diabo

• Não furtar

• Não falar palavra torpe

• Não entristecer o Espírito Santo

• Não deve haver nem sequer menção de 
imoralidade sexual nem de qualquer espécie 

de impureza nem de cobiça

• Não haja obscenidade nem conversas tolas 
nem gracejos imorais

• Não participar de coisas ruins

• Não participar de obras infrutíferas

• Não ser insensatos

• Não se embriagar com vinho

!



O QUE FAZER

• Abandonar a mentira e falar a verdade 

• Apaziguar a ira rapidamente

• Trabalhar para repartir

• Falar o que é útil, edificante e necessário

• Ser bondoso e compassivo

• Perdoar

• Imitar a Deus

• Viver em amor

• Agradecer

• Aprender a discernir o que é agradável ao Senhor.

• Ter cuidado com a maneira de viver

• Ser sábio

• Aproveitar ao máximo cada oportunidade

• Procurar compreender qual é a vontade do Senhor

• Deixar-se encher pelo Espírito

• Louvar ao Senhor

• Sujeitar-se um ao outro, por temor a Cristo.

"



POR QUE 
FAZER E NÃO 
FAZER?



1. PORQUE APRENDEMOS A 
VERDADE EM CRISTO JESUS

• Ef 4.20 e 21: “Todavia, não foi assim que 
vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês 
ouviram falar dele, e nele foram ensinados 
de acordo com a verdade que está em 
Jesus.”

• Em Cristo, temos acesso à verdade que nos 
liberta de um viver escravo do pecado

• Esta libertação nos permite a prática do que 
é bom e dizer não ao que nos destrói



2. PORQUE SOMOS UMA 
NOVA CRIAÇÃO DE DEUS

• Ef 4.22 a 24: “Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram 
ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por 
desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a 
revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a 
Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade.”

• Ser semelhante a Deus – restauração da imagem de Deus

• Em justiça – reconciliado com Deus

• Em santidade – com vida condizente com a de Deus



3. PORQUE
AGORA SOMOS
FILHOS

EF 5.1: “PORTANTO, SEJAM
IMITADORES DE DEUS, 
COMO FILHOS AMADOS”



4. PORQUE 
AGORA 
SOMOS DA 
LUZ 

• Ef 5.8: “Porque outrora vocês eram trevas, mas agora 
são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz”

• Na luz, vemos tudo e por todos somos vistos

• Discernimento e Testemunho



5. PORQUE EM NÓS HABITA
O ESPÍRITO SANTO

Ef 5.17-20: “Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade 
do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher 
pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando 
de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em 
nome de nosso Senhor Jesus Cristo.”

Como nos enchemos do Espírito: falando entro nós com a linguagem de louvor, 
agradecimento e mensagens do Senhor



PRÓXIMA AULA:
RELACIONAMENTOS FAMILIARES
Que Deus nos abençoe

Agora, no YouTube
Aula para as crianças


