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AULA - EBD - 11/10/2020 
Os princípios divinos em tempos de crise 
 
Tema: Podemos edificar mas não podemos mudar o fundamento 
Texto base: 1 Coríntios 3 

Contexto 
 

1. Assim como o templo foi, a igreja agora é um instrumento de Deus para uma geração corrupta;  
 

Tópicos 
 

1. Já vimos na aula passada que o avivamento que Deus trouxe afetou o povo positivamente 
trazendo motivação, comunhão, adoração e reconstrução do centro de culto [o altar]; 

2. O templo precisava ser erguido e isso deveria ser a prioridade deles; 
3. A prioridade do povo é ser o que Deus os tinha chamado para ser (Êxodo 19:5-6): 

a. Um reino sacerdotal; 
b. Uma propriedade exclusiva de Deus; 
c. Para isso eles precisavam do templo; 
d. Pode passar o tempo que for, os planos de Deus ao nosso respeito ainda será o mesmo; 
e. A mesma promessa está sobre a igreja (1 Pedro 2:9-10); 

4. A obra de Deus em nossas vidas atende ao propósito de Deus e não o nosso; 
5. Os recursos foram usados para comprar o material da obra (Esdras 3:7); 
6. Depois do altar (Esdras 3:2) eles começam a obra da Casa de Deus [o templo] (Esdras 3:8-11): 

a. A reação do povo em fazer a obra de Deus, tem que ser de alegria e motivação; 
7. O movimento pentecostal: 

a. Começou em 1906 EC em Los Angeles nos Estados Unidos, na Rua Azusa (original: Azusa 
Street), com o pastor William Seymour: 

i. William Seymour era aluno da EBD de Charles Fox Parham (1898 EC); 
ii. Sentava numa cadeira separada, no corredor da escola bíblica, por conta do 

racismo; 
iii. Passou a orar 5 horas por dia para receber mais do Espírito Santo e depois passou 

para 7 horas com o mesmo objetivo; 
iv. A ideia era receber aquilo que o pastor Parham tinha pregado sobre o Espírito Santo 

e que os apóstolos tiveram; 
v. Sua esposa, Jennie Moore, na noite em que o Espírito Santo se manifestou no culto, 

aprendeu a cantar e tocar piano sem nunca ter feito aula, e o dom permaneceu com 
ela até sua morte; 

b. No Brasil começou em 1911 EC com a Assembléia de Deus; 
8. O movimento pentecostal trouxe coisas boas e coisas ruins, pois muitos ingressaram nesse 

movimento trazendo doutrinas estranhas, super valorização das experiências, pregações não 
cristãs, denominações que culminaram no neopentecostalismo e outras coisas; 

9. A estratégia do inimigo ainda é a mesma, entrar na igreja para remover o fundamento; 
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10. Os judeus estavam justamente se alegrando no fundamento do templo (Esdras 3:11): 
a. A alegria não era a casa de pedras, mas o alicerce e o alicerce é a misericórdia de Deus (1 

Coríntios 3:9-13); 
b. Nós somos o edifício e o fogo declarará que tipo de obra nós estamos fazendo; 
c. O Ap. Paulo diz: veja como cada um edifica sobre ele (1 Coríntios 3:10); 
d. Podemos edificar, mas não podemos mudar o fundamento (1 Coríntios 3:11); 
e. Mas depois de edificado, o fogo provará que tipo de obra foi e esta poderá permanecer ou 

se queimar (1 Coríntios 3:12-13); 
11. Por mais que o Ap. Paulo se esforçasse para explicar sobre a igreja, ela ainda era para ele um 

mistério (Efésios 5:32); 
12. O adversário só vai se aproximar de você, quando você começar a se levantar (Esdras 4:1); 
13. O adversário sempre vai se mostrar bom e um refúgio para o problema (Esdras 4:2); 
14. O adversário declarou que ele também fazia culto [sacrifícios] (Esdras 4:2); 
15. O fato de haver pessoas fazendo um culto a Deus, não significa que tem a aprovação de Deus 

(Esdras 4:2, 2 Reis 17:24-41); 
16. O líder, ministro ou obreiro com discernimento não permite que o santo se misture com o 

profano (Levítico 10:8-11); 
17. Não há comunhão entre luz e trevas (2 Coríntios 6:14-18); 
18. Quem foi Esar-Hadom ou Assaradão (Esdras 4:2)? 

a. Rei assírio; 
b. Filho e sucessor de Senaqueribe (2 Reis 19:36-37); 
c. Reconstruiu a Babilônia (seu pai Senaqueribe havia conquistado e destruído em 689 AEC); 
d. Foi sucedido por Assurbanipal na Assíria e por Samas-sum-iuquin na Babilônia; 

19. Os falsos ajudantes usaram um nome famoso para corroborar seu discurso (Esdras 4:2); 
20. Ou fazemos como Deus disse ou como os outros estão nos dizendo para fazer (Esdras 4:3); 


