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2ª AULA DO SEMINÁRIO 

SLIDE 1 

 
Fp 3:1b – “... Não me aborreço de escrever-vos as 

mesmas coisas, e é segurança para vós.” 
 
 

 

 

 

Introdução: 

SLIDE 2 

Lc 2:40-49 - O Senhor Jesus nasceu, cresceu, tornou-
se um adolescente e aos doze anos foi com a família e 
muitos amigos de Nazaré, onde morava, a Jerusalém 
(distava 140 km), a uma das festas de Israel que se chamava 
festa da Páscoa, que era a lembrança de quando o povo de 
Israel saiu da escravidão do Egito para a terra que Deus lhe 
tinha prometido. 

 

SLIDE 3 

 

A caminhada do povo: de Nazaré à Jerusalém. 

 

 

 

 

SLIDE 4 

Na saída do Egito eles sacrificaram um cordeiro, 
alimentaram-se dele e passaram o sangue sobre a verga e 
os lados das portas, comiam ervas amargas para lembrar 
da escravatura e pães sem fermento. Tudo isto falava do 
Cordeiro de Deus que um dia viria ao mundo para morrer 
por nós. 

Então a festa da Páscoa era lembrança desse grande 
livramento de Deus.  

 

 

 

2 AULA: A SEGURAN2 AULA: A SEGURANÇÇA NO A NO 

SENHORSENHOR

““Não me Não me 

aborreaborreçço de o de 

escreverescrever--vos vos 

as mesmas as mesmas 

coisas, e coisas, e éé

seguransegurançça para a para 

vvóóss”” Fl 3:1bFl 3:1b

ESSA FESTA ERA PARA LEMBRANESSA FESTA ERA PARA LEMBRANÇÇAA

DA SADA SAÍÍDA  DO POVO DO EGITODA  DO POVO DO EGITO

A PA PÁÁSCOASCOA

O CORDEIRO A PORTA ERVAS AMARGAS PÃES ASMOS
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SLIDE 5                              Quando a festa acabou as famílias voltaram para suas 
casas, alegres e felizes. 

De repente Maria e José procuraram Jesus no meio 
dos amigos e parentes e não acharam. Já haviam 
caminhado um dia inteiro. 

Voltaram para Jerusalém e ainda o procuraram por três 
dias e O acharam no templo, assentado no meio dos 
doutores, ouvindo-os e interrogando-os e os homens 
admirados da sua inteligência. 

 

 

SLIDE 6 

Foi então que Maria disse: “Filho, por que fizeste assim 
conosco? Eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos.”  Os 
pais não entenderam e deviam ter entendido que ele era 
filho de Deus, mas ele, aos 12 anos, teve de Deus esta 
revelação tão maravilhosa. 

Jesus estava seguro porque ele estava tratando dos 
negócios não do pai terreno, que era carpinteiro, mas do 
Deus Pai 

E por que estamos aprendendo a respeito da  
 segurança de Jesus no Deus Pai? 

SLIDE 7 

 

Porque ele sabia, por revelação do Pai, que um 
dia ele iria ser o cordeiro pascoal, que iria morrer por 
nós e precisava preparar gente firme, segura em 
Deus, para continuar a pregar os ensinos de Jesus, 
quando ele voltasse para junto do Pai. 

Lucas 3:22 fala que ele foi batizado e o Espírito Santo 
veio sobre ele, preparando-o  para o seu ministério 
aqui na terra. Que vida séria teve Jesus neste mundo, 
mas confiou no Pai como servo  obediente e assim foi     

                                                    vitorioso até a morte. 

SLIDE 8 

JESUS CHAMA OS SEUS DISCÍPULOS 

Discípulo significa aluno e Jesus precisava preparar 
estes que também iriam ensinar a muitos e até hoje nós 
estamos aprendendo dos ensinos de Jesus dado a eles. 

Mt 4:18-20 – Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, 
viu Pedro e André. Eram irmãos que viviam da pesca. 

““POR QUE POR QUE ÉÉ QUE ME PROCURQUE ME PROCURÁÁVEIS? VEIS? 

NÃO SABEIS QUE ME CONVNÃO SABEIS QUE ME CONVÉÉM TRATAR M TRATAR 

DOS NEGDOS NEGÓÓCIOS DE MEU PAICIOS DE MEU PAI””?  Lc 2:49?  Lc 2:49
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Jesus, com tanta segurança, falou-lhes: “Vinde a mim e eu vos farei pescadores de 
homens.” Eles simplesmente largaram as redes e seguiram a Jesus. 

Lc 6:13-16 – Jesus foi orar, conversar com seu Pai e eram tão íntimos que passaram 
juntos a noite inteira. 

 

De manhã desceu do monte, chamou doze 
discípulos, que ele chamou de apóstolos, e eles 
seguiram o Senhor. 

Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, 
Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas e Judas Iscariotes, 
que foi quem traiu Jesus. 

 

 

SLIDES 9,10,11 

 

 

 

 

CANTAR O HINO: Vou contar-vos de Jesus 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE PEDRO 

Pedro seguia a Jesus aprendendo dele tudo. O 
ensino de Jesus era com poder, a palavra de Jesus 
tocava no seu coração. Jesus tinha trabalho para cada 
um. 

O amor de Jesus era por todas as pessoas: 
pobres, pelas mães, pelas crianças, também por ricos 
como Zaqueu, cegos, aleijados. Pedro queria aprender 
e sempre estar ao lado do Senhor. Um dia ele disse a 

Jesus que estava pronto a morrer por ele. Às vezes falava coisas da sua cabeça e não eram 
certas, mas Jesus corrigia e assim com todos os discípulos. 

 

 

 

 

 



Igreja Cristã Maranata – Presbitério Espírito Santense 

SEMINÁRIO MARÇO 2012 

TEMA: “Segurança do servo no Senhor” 

 

4 

 

A MORTE DE JESUS NA CRUZ 

Foi difícil para todos. 

Judas, que Jesus chamou amigo, o traiu. Pedro negou a Jesus, dizendo às pessoas 
que não o conhecia e outros ficaram de longe. 

João e as mulheres, inclusive Maria, ficaram ao pé da cruz. 

Tudo precisava acontecer, Jesus estava morrendo para nos salvar. Ele é o Cordeiro de 
Deus que morreu pelo nosso pecado, mas não ficou na sepultura. 

 

JESUS RESSUSCITOU 

SLIDE 12 

Que bênção! Apareceu vivo no meio deles ao 
terceiro dia, quando estavam reunidos com as 
portas fechadas, cheios de medo e tristeza! Que 
será de nós? 

Jesus viu Pedro arrependido, tirou a 
incredulidade de Tomé, mandou que ele visse os 
sinais dos pregos em suas mãos. 

Jesus prometeu não os deixar sozinhos, mas 
que Ele mandaria o Espírito Santo que o mundo 
não vê e nem conhece, mas servos do Senhor o 
conhecem. 

Assim, depois de quarenta  dias, Jesus subiu para o céu e eles o viram subindo. 
Durante a festa  de Pentecostes eles  estavam reunidos no mesmo lugar, na comunhão. De 
repente a promessa do Senhor se cumpriu para dar a eles segurança e o Espírito Santo veio 
do céu como se fosse um vento forte, encheu a casa e foram vistas línguas, como se fossem 
de fogo e eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo concedia que 
falassem! 

Agora estavam prontos para testemunhar do Senhor Jesus, que morreu, ressuscitou e 
mandou o Espírito Santo habitar neles e em nós. 

SLIDE 13 

A SEGURANÇA DE PEDRO NO SENHOR 

Atos 3:1-8 - Pedro e João foram ao templo 
orar à hora nona (três horas). Lá encontraram um 
aleijado desde o nascimento. Era ele levado para 
a porta Formosa do Templo, para pedir esmola. 
Que tristeza! Ele ficava do lado de fora, não 
entrava para adorar a Deus. 
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SLIDE 14 

 

Então Pedro e João o viram e, cheios de 
segurança no Senhor, cheios do Espírito Santo, 
mandaram que ele olhasse para eles. Ele olhava 
sempre para baixo, só a mão levantava, agora 
alguém fala com ele: “Olha para nós”. Ele 
obedeceu, pensando em algum dinheiro que ia 
receber. “Não tenho prata nem ouro; mas o que 
tenho isto te dou ...”. Seria um níquel? O coxo 
estava acostumado a receber qualquer moedinha. 

 

 

 

 

Mas Pedro estava seguro na revelação do 
Espírito Santo, assim ele ordenou: “Em nome de 
Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.” Era 
isto que Pedro tinha: Segurança no nome de 
Jesus. 

Tomou-o pela mão direita e levantou-o e os 
seus pés e artelhos se firmaram; começou a pular, 
de gozo, louvando a Deus entrou com eles no 
templo. 

 

Que coragem de Pedro! Que segurança no Senhor! Assim o Senhor nos quer. 

Pedro foi chamado, escolhido, tinha a mensagem do poder de Deus, de um Jesus vivo. 
O nome de Jesus é poderoso! 

Nossa mensagem, crianças, intermediários e adolescentes, é: Jesus vive e vai voltar! 

Deus dá segurança ao que crê, para usar cada um como Ele quiser. 

O nome que foi glorificado não foi o de Pedro, nem o de João, mas o único nome de 
poder na face da terra. O nome que dá segurança ao servo é o nome de Jesus. 

 

CANTAR A ESTROFE DO HINO ÂNCORA SEGURA: 

Slide 15, 16 

PEDRO SUBIU AO TEMPLO,PEDRO SUBIU AO TEMPLO,

VIU UM COXO A ESMOLARVIU UM COXO A ESMOLAR

MELHOR QUE PRATA E OUROMELHOR QUE PRATA E OURO

ÉÉ O NOME DE JESUSO NOME DE JESUS

CANTAR :ÂNCORA SEGURACANTAR :ÂNCORA SEGURA

  

GRAGRAÇÇA SE DERRAMOU, A SE DERRAMOU, 

O COXO SE LEVANTOU.O COXO SE LEVANTOU.

O POVO SE ALEGROU: O POVO SE ALEGROU: 

SSÓÓ O SENHOR O SENHOR ÉÉ DEUS!DEUS!

ÂNCORA SEGURAÂNCORA SEGURA
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SLIDE 17 

Pedro sabia disso e quando o povo viu o 
milagre pensou que Pedro é quem fosse poderoso, 
mas ele sabia que não era e disse logo: Não temos 
santidade para fazer tal maravilha, nem poder, mas 
temos segurança no Senhor. 

Ele é o Todo Poderoso, foi Ele quem fez essa 
maravilha que vocês viram, não eu. 

A segurança do servo é o Senhor Jesus. 

 

 
 
Fp 3:1b – “... Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós.” 

 

Introdução: 

Já estudamos a respeito da segurança de dois servos de Deus no Velho Testamento: 
O profeta Elias, cheio de experiências com Deus, e o jovem Obadias, que desde a meninice 
servia ao Senhor. Também estudamos, no Novo Testamento, a segurança de Pedro no 
Senhor e agora vamos ver a maneira firme de Paulo no meio de tantas lutas. 

Deus permite provas, mas dá certeza da vitória. 

Alguns servos foram provados até à morte, mas viram os céus abertos e o Senhor a 
esperá-los. Estevão foi assim. 

SLIDE 18 

 

 

CANTAR O HINO: SOU F ELIZ 
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A CONVERSÃO DE SAULO - Atos 9 

Saulo era muito religioso, no judaísmo era 
dedicado e no seu pensar ele queria agradar ao 
povo de sua nação. 

Ele ouviu a respeito do poder do Senhor 
Jesus apresentado pelos discípulos do Senhor, que 
agora eram não só doze homens, mas muitos que 
viram milagres. 

Bem, Paulo, ouvindo essas coisas, resolveu ir 
para Damasco, uma cidade na Síria, para perseguir 
os servos do Senhor que tinham se convertido.  

 

““SAULO, SAULO, POR QUE ME SAULO, SAULO, POR QUE ME 

PERSEGUES?PERSEGUES?””

 

Mas no caminho ele foi cercado de uma luz do céu tão forte que o derrubou e uma voz  
chamou pelo seu nome: “Saulo, Saulo, por que me persegues?” 

Saulo disse na hora: “Quem és, Senhor?” 

Como ele reconheceu ser alguém maior do que ele? Chamou de Senhor! Ele não 
disse: “Quem é você?” Ou “Quem me chamou?” 

“Quem és, Senhor?” 

“Eu sou Jesus, a quem tu persegues.” 

Que experiência! Logo as orientações foram dadas, ele obedeceu e sua vida mudou. 

Aquele chamado mostrava segurança e ele ficou logo certo de que Jesus não era um 
morto, mas que ele está vivo. 

“Que queres que eu faça?” 

Cada ensino é para nos lembrar quem é Jesus. É cheio de amor, poderoso, e os seus 
servos, pequenos, grandes, confiam nele para salvação e sabem que no mundo há muitos, 
ao nosso redor, que querem nos afastar dele. 

Paulo teve grandes experiências e o Senhor livrou-o em toda a sua vida e a cada prova 
que vinha, ele era vitorioso. O Senhor está sempre com o que é fiel. 

 

 

JERUSALJERUSALÉÉMM

DAMASCODAMASCO
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ANANIAS TEME IR TER COM PAULO 

“Senhor, muitos falam que este homem tem feito muitos males aos servos teus” (At 
9:13). 

O Senhor disse a Ananias: “Vai, Ananias 
porque este é para mim um vaso escolhido e ele vai 
pregar a muitos e até a reis; pode ir.” (At 9:15). “Um 
dia você, Ananias, vai ver o quanto ele vai sofrer pelo 
meu nome.” 

É tão bom lembrar destes servos do Senhor 
que nos deixaram testemunhos de segurança em 
Deus todo Poderoso. 

 

 

 

PAULO INICIA SEU TRABALHO 

Conheceu muitos discípulos do Senhor em Damasco, em Jerusalém. Aonde chegava 
era festa, alegria dos irmãos, vendo uma conversão tão maravilhosa. 

 

 

 

Assim ele começou a viajar para lugares distantes e em cada lugar havia salvação, 
curas, bênçãos, perseguição dos religiosos judeus. Depois de três viagens, ida e volta, cheio 
de testemunhos ouvidos por todos, ele parte para a quarta viagem. 

 

 

 

 

QUARTA VIAGEM 

Bem, esta viagem foi a pedido do próprio Paulo, 
porque os judeus queriam matá-lo e ele era mandado de 
um tribunal para outro e assim se cumpria a palavra de 
Deus de que ele ia falar a reis, tribunos, governadores e 
a toda sorte de pessoas importantes; muitos, até 
esposas de homens do governo, ouvindo da fama dele 
queriam conhecê-lo. 

Paulo vai perante Felix, que era o governador. Felix 
saiu do governo, veio Festo. Depois, como nenhum 
deles resolvia soltá-lo, ele disse: “Quero ser julgado por 

César!” Porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo. César era o imperador. 

Paulo pregava a todos, falava como se converteu, que Jesus ressuscitou e eles assim 
ouviam tudo a respeito de Jesus. 

““...Vai, porque este ...Vai, porque este éé para mim para mim 

um vaso escolhido ...um vaso escolhido ...”” AtAt 9:159:15

LEVOU A PALAVRA PARA LEVOU A PALAVRA PARA 

REIS, PARA OS GENTIOS E REIS, PARA OS GENTIOS E 

OS FILHOS DE ISRAELOS FILHOS DE ISRAEL
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O rei Agripa e a mulher dele, a rainha Berenice, também ouviram de Jesus e quando 
Paulo falou que Ele havia ressuscitado ficaram assustados e disseram que Paulo estava 
louco. 

Assim eles disseram: At 26:32 – “... Bem se podia soltar este homem, se não tivesse 
apelado para César”, o Imperador Romano. Mas Paulo via a mão de Deus dando 
oportunidade para ele pregar e os grandes do mundo ouvirem. 

Todos ouviram de Jesus. 

 

PAULO FOI MANDADO PARA ROMA - 
Atos 27 

Paulo estava entre os presos que iam 
para as prisões de Roma. 

Um irmão no Senhor, Aristarco, ia 
também com Paulo. Que bênção! Podiam orar, 
adorar a Deus, naquele navio. 

O navio saiu da costa da Ásia e quando 
parava, o centurião Júlio tratava Paulo muito 
bem e assim ele visitava os amigos e os 
irmãos. Uma bênção! Deus estava cuidando 
dele. 

 

SLIDE 27 

Como o navio, naquele tempo, viajava à vela, 
o vento era muito importante. Mas sem o vento era 
devagar e às vezes até a navegação era perigosa. 
Aconteceu que Paulo avisou: “Estamos em perigo 
de grande estrago para a carga. Poderemos 
perder até nossas vidas.” 

 

SLIDE 28 

O centurião conversou com o piloto e o 
piloto disse a ele que era melhor seguir viagem e 
passar o inverno num lugar chamado Creta. 

Bem, o centurião cria mais no piloto do que 
em Paulo. Só que Paulo tinha a revelação do 
Espírito Santo, mas o piloto confiava nele 
mesmo. 

Parecia que tudo ia dar certo, porque o vento 
começou a tocar o navio. Todos se animaram. 

Aconteceu que o vento bonzinho virou bravo, porque veio o que eles chamavam um pé 
de vento forte que   dava ás vezes naquela região e era conhecido por Euro-aquilão. 
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O navio perdeu o governo, arrebatado, 
sacudido, pelo vento e eles não puderam fazer 
nada. 

At 27:18 – Agitados por uma grande 
tempestade, começaram a jogar a carga no mar. 

No terceiro dia acharam que todos iam 
morrer. Jogaram fora até a armação do navio. Não 
havia sol de dia e nem lua e estrelas à noite. 

 

A SEGURANÇA DE PAULO NO SENHOR ANIMA A TODOS 

At 27:21-22 

“... Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó 
senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e 
esta perda”. 

Aí vemos que Paulo falou por revelação de Deus. Avisou, não ouviram. Continuou sua 
mensagem: “Tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de ninguém, só o navio.” 

Eles devem ter pensado: “Por que ele fala assim? Quem é ele? Um preso igual a nós!” 

Paulo completou sua palavra. 

Atos 27:23-25 – “Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem 
sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas; importa que sejas apresentado a César, (o 
Imperador), e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, 
tende bom ânimo; porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi 
dito.” 

 

A SEGURANÇA DE PAULO 

Paulo mandou que todos ali se alimentassem, porque nem um cabelo cairia da cabeça 
de qualquer um deles. Deus estava prometendo. Eram 276 pessoas. Todos comeram e 
jogaram o resto da comida fora. Levantaram as âncoras. 

Lembram que no começo das aulas falamos 
da âncora? Largaram o navio, levantaram uma vela 
e foram dar em uma praia. Nadando como cada um 
pôde, chegaram todos os 276, nenhum se perdeu. 
A profecia se cumpriu. 

Foram bem recebidos pelos moradores. 
Descobriram que a ilha se chamava Malta. 

Ali Paulo foi livre da morte, porque ao fazer 
uma fogueira para se esquentarem, uma víbora o 
picou na mão. Os habitantes da ilha acharam que 
por ele, certamente, ser muito mau, a justiça de                                                          
Deus não o deixava viver. 

Tudo era para testemunho e glória ao nome de Deus. 
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Paulo não morreu e eles confiaram nele, que orava, curava e anunciava a mensagem a 
todos. 

 

CONCLUSÃO 

A segurança do servo de Deus provou a 
todos que o Deus de Paulo é poderoso. 

Era melhor confiar no Deus vivo do que no 
piloto e no centurião. 

Tudo o que aconteceu a Paulo é porque  ele 
confiava no Senhor. 

Paulo sabia do anjo de Deus que o 
guardava. A todos ele falou do poder de Deus.  

Assim o Senhor nos quer, seguros do mal 
que nos cerca. Somos vitoriosos porque somos 
servos de Deus. 

 

 

 

Final: Cantar o hino: Âncora Segura 

A SEGURANÇA DO SERVO 

DE DEUS PROVOU A 

TODOS QUE O DEUS DE 

PAULO É PODEROSO


