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Cristo morreu pelos meus pecados 
segundo as Escrituras (1 Co. 15:3)





Glória eterna com Cristo



























Um homem com LEGADO







O que é transmitido a outro que vem a seguir

O que as gerações passadas transmitem às atuais

Herança, dádiva ou presente

O que se deixa em testamento a quem não é herdeiro ‘natural’

Aquele que é enviado ao serviço do papa (ou Estado)



“O impacto que alguém escolhe ter sobre  
pessoas, locais ou circunstâncias, enquanto 
ausente.”



Mudança de turma

Casamento 

Novo emprego

Morte

Doença



Heb. 11:4 

“[…] depois de morto, ainda fala.”



2 Cor. 5:18-20 

“[…] somos embaixadores 

da parte de Cristo […]”



2 Tim. 4:7
“Combati o bom combate, acabei a 

carreira, guardei a fé.”



O bom legado não acontece por acaso



1 Cor. 9:24
“[…] correi de tal maneira que o 

alcanceis.”



Desinteresse em relação ao 
legado tem o mesmo efeito que 
um elefante numa loja de 
porcelanas

2 Cró. 21:20



O bom legado não se faz de uma boa decisão isolada







Ninguém é surpreendido por um (seu) bom legado



“Combati o bom combate, 

acabei a carreira, guardei a fé.”

Paulo (2 Tim. 4:7)

“Glorifiquei-te na terra, completando a obra que me deste a fazer.”

Jesus Cristo (Jo. 17:4)





Lei de Moisés (Hb. 10:28)

Dias de Noé (2 Pd. 3:20)

Evangelho de Paulo (2 Tm. 2:8)

Pai Abraão (Jo. 8:53)

“O que ela fez será contado para sua memória” (Mc. 14:9)





“Gostaria de ser lembrado 

como alguém que…”
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O primeiro mandamentoGén. 1:28



Acima de:

Trabalho Governo civil

Igreja SaúdeEscola



A organização à escala mundial é secundária em relação à



(Ef. 5 e 6)



 Responsável pela família;

 Ama intensamente a esposa;

 Cria uma nova família;

 Íntimo da esposa;

 Educa os filhos na doutrina e disciplina cristãs.



 Sujeita ao marido;

 Amada (e sustentada) pelo marido;

 Educa os filhos na doutrina e disciplina cristãs.



 Obedecem aos pais;

 Honram os pais;

 Aprendem dos pais.



Salmos 78:2-8

“ Não O encobriremos!”

O bom legado familiar é  



Como se constrói um país?

Como se faz história?

?



Deut. 6:1-3

6:4

6:5

6:7

6:132













Deut. 6:1-3

6:4

6:5

6:7

6:132

Ouvir sempre a Deus

Amar a Deus 
profundamente

Ensinar os jovens
diligentemente

Temer a Deus
grandemente

Servir a Deus
fielmente



Já ouviste acerca dos Juke?

The Jukes: A Study of Crime, Pauperism, Disease and Heredity, 
por Richard Dugdale



14 reitores
100 prof. 

univ.

100 
advogados

30 juízes

60 médicos
100 pastores, 
missionários

60 escritores



Deut. 6:14

!





(em minigrupo)

1. Em que circunstâncias ou escolhas podem os pais 
revelar que valorizam mais o legado espiritual do que 
o material? Dá exemplos concretos.

2. De que forma pode um adolescente/jovem/adulto 
começar a construir o seu legado familiar?

3. Pessoalmente, sentes-te legado espiritual dos teus 
pais/avós?



parte 2
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2 Tim. 2:1-2

2:1 
Fortificação na 

Graça

2:2 
Função de 

Dispenseiro

2:2 
Cultura de 
Fidelidade

2:2 
Investimento 

em Habilidade

2:32
Perspetiva de 

Futuro



Conhecer

Dominar

Ensinar

Defender

Construir 
sobre

…



• Sacrifícios

• Batismos na água

• Curas miraculosas

• Milagres instantâneos

• Revelações

• Israel

• Grande tribulação

• …

• Salvação pela fé, sem obras, a 
todos os homens

• Renúncia ao pecado a favor da 
santidade

• Arrebatamento

• Glória eterna com Cristo

• Ceia do Senhor

• Véu

• Paulo

• …







“eu recebi do SENHOR o que 
também vos ensinei” (1 Co. 11:23)

 Ensino sólido sistemático;

 Oportunidades para crescimento espiritual;

 Amor cristão;

 Cuidado UAO;

 …







Disciplina



Tito 2:15

Heb. 12:6 “Deus corrige”



Mat. 18:15



Objetivo:

santidade, irrepreensibilidade, testemunho, impacto, LEGADO





Tt. 3:13 + 1 Tm. 5:17
“Que nada lhes falte.” 

 Tempo;

 Cuidado;

 Oração;

 Dinheiro;

 Paciência;

 Honra;

 Estima.





2 Tim. 2:1-2

2:1 
Fortificação na 

Graça

2:2 
Função de 

Dispenseiro

2:2 
Cultura de 
Fidelidade

2:2 
Investimento 

em Habilidade

2:2 
Perspetiva de 

Futuro



” No one has ever “bought” me, except Christ. So that it has been with unrestricted liberty, joy 

and gratitude that I have proclaimed the Word and have received rich blessings from the hand 

of Him whom I have loved and whom I have daily implored to help me to serve Him well.”

“Nunca ninguém me ‘comprou’, exceto Cristo. 

Portanto foi com total liberdade, alegria e 

gratidão que proclamei a Palavra e recebi 

ricas bênçãos da mão Daquele que tenho 

amado e a quem tenho diariamente implorado 

que me ajude a servi-Lo bem.”


