
AULÃO ao vivo

 • Síntese da aula:

Reconciliação: As palavras no NT significando reconciliação são todas 
baseadas na raiz grega Allag. O significado etimológico é “mudança”, 

mas o uso sempre inclui a união de duas ou mais partes pela remoção 
de bases ou causas de desarmonia.

O CAMINHO DA RECONCILIAÇÃO PERCORRIDO POR JOSÉ. 

ESTRADAS 
INDISPENSÁVEIS:

‘‘Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho
de Deus não tem a vida.’’

1 João 5:12

 A estrada da sobrevivência: O que faremos no amanhã se não
 estivermos vivos para vivê-lo? 

‘‘E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna.’’

1 João 2:25

Leitura sugerida - A história de José (Gênesis 37 - 50).

 A estrada do acolhimento de si: Nunca poderemos abraçar
 perfeitamente alguém antes que tenhamos nos abraçado. 

‘‘E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o
 teu próximo como a ti mesmo.’’

Mateus 22:39

‘‘E dele temos este mandamento: Quem ama a Deus,
 ame também a seu irmão.’’

1 João 4:21

Este é o material bônus com sinopse do Aulão.



AULÃO ao vivo

A estrada do tempo perfeito: O tempo nunca chega para 
quem não usa o tempo a seu favor.  

Eclesiastes 3:1

‘‘Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo,
 mas o vosso tempo sempre está pronto.’’

João 7:6

‘‘Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo
 o propósito debaixo do céu.’’

Romanos 8:28

A estrada da Confiança: Confiando que até as minhas
 dores mais profundas estão ligadas a propósitos eternos e 

que Deus pode usá-las em nosso favor.  

‘‘Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os 
Teus estatutos.’’

Salmos 119:71

‘‘E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para
 o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 

chamados segundo o Seu propósito.’’
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