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LIÇÃO 03 — O PROPÓSITO ETERNO DE Deus (b)
1) INTRODUÇÃO
a) Tempo: a história da salvação contida na Bíblia apresenta os eventos passados, o
pleno cumprimento em Cristo e o desfecho futuro (escatologia). Antes de estudar os
temas do futuro, temos de analisar panoramicamente o propósito de Deus.
b) Aula passada: estudamos a criação, a queda e a promessa de restauração.
c) Objetivos: na aula de hoje, vamos abordar os principais eventos da história da
salvação: eleição — aliança — Jesus e consumação.
2) ELEIÇÃO: O POVO SACERDOTAL
a) Abraão: justificado pela fé; promessa de redenção de todas as famílias da terra.
b) Moises: Deus renova a aliança com o povo descendente de Abraão.
c) Tabernáculo: habitação limitada e provisória por meio de sangue de animais e
mediado por sacerdotes que entravam na presença da glória de Deus.
d) Davi: Deus renova a aliança com seu povo e promete o Ungido.
e) Templo: Deus não permitiu que Davi lhe construísse um templo, mas prometeu
que seu filho o faria (2Sm 7.12). Nos dias de Acaz, a sucessão parece no fim.
i) Oração de Salomão: “Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra?
Eis que os céus, e o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa
que tenho edificado?” (2Cr 6.18; At 7.48-49; 17.24).
f) Profetas: Deus anuncia a nova aliança para todos os filhos de Abraão.
3) JESUS: A PLENA PRESENÇA DE DEUS
a) Emanuel: “Deus conosco” (Mt 1.22-23).
b) Logos : “vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus” (Jo 1.14).
c) Pai e Filho: “quem me vê a mim, vê o Pai” “Não crês tu que eu estou no Pai, e que
o Pai está em mim” (Jo 14.9,10)
d) Plenitude: “nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus” (Cl 1.19).
e) Oração de Jesus:
i) Jo 14.3: “E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para
mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.”
ii) Jo 17.24: “Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles
estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste.”
4) ESPÍRITO SANTO: PRESENÇA ANTECIPADA
a) Jo 14.17: “O Espírito de verdade... habita convosco, e estará em vós.”
b) 2Co 1.22: “nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações.”
c) 2Co 5.5: “Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu
também o penhor do Espírito.”
d) Ef 1.14: “O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão
adquirida, para louvor da sua glória.”
e) 1 Co 3.1: “Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus
habita em vós”?
f) 1Co 6.19: “Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que
habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?”

g) Rm 8.1: “E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita
em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os
vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.”
h) 1Tm 1.14: “Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós.”
i) Rm 8.9: “Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de
Deus habita em vós.”
5) IGREJA: PRESENÇA ANUNCIADA
a) Testemunhas: “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre
vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e
Samaria, e até aos confins da terra” (Atos 1.8).
b) Boas obras: “Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas
obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas” (Ef 2.8).
6) APOCALIPSE: CONSUMAÇÃO
a) Plena presença de Deus na glória futura: reencontro de Deus com os homens
i) Ef 2.21-22: “No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no
Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em
Espírito.”
ii) Ap 21.1-5: “E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de
Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo
Deus estará com eles, e será o seu Deus.”
iii) Ap 21.22, 23: “E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus
Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que
nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua
lâmpada.”
iv) 1Ts 4.17: “e assim estaremos sempre com o Senhor.”
7) PARA REFLETIR: AFINAL, QUAL É O PROPÓSITO DE Deus?
a) O propósito de Deus não é:
i) Companhia: Deus não criou o ser humano e todas as coisas porque tivesse
necessidade de companhia. Deus é triuno em sua natureza e plenamente perfeito e
completo, não tem falta nem depende de coisa alguma.
ii) Salvação: se o propósito de Deus fosse a nossa salvação pessoal, nosso
sucesso, então o pecado seria um elemento necessário ao plano de Deus. mas o
pecado não é necessário, apenas contingencial. Se Deus houvesse mudado seu
eterno propósito em função do eventual pecado, então o pecado teria prevalecido
sobre o plano de Deus. A salvação é um meio e não um fim.
iii) Igrejas: a Igreja é apenas a reunião dos escolhidos de Deus até a chegada do
reino. Portanto, a Igreja também não o objetivo final do plano de Deus.
b) O propósito de Deus é:
i) "todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles
que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão
conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu Filho,
a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos" (Rm 8:28s).
c) O propósito de Deus é um chamado para nós: a maneira de aderir ao propósito
de Deus é atender seu chamado e ocupar nosso lugar conforme a orientação do
Espírito Santo.

