GUIA DE ESTUDO
DEUS SOBERANO POR NÓS E ATRAVÉS DE NÓS
por DAVID EELLS
A. AGRADECIMENTOS
B. PREFÁCIO
O seguinte estudo é para os filhos de Deus (Hebreus 5:14 Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os
quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal) que são sinceros
e querem continuar caminhado com Ele. A Palavra nos diz o seguinte em Efésios 4:10-13: “Aquele que
desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. 11 E ele deu uns
como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, 12 tendo em
vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo; 13 Até que todos
cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa
de Cristo”. Temos que amadurecer e nos tornar aquilo para o qual Deus nos chamou. O irmão David
Eells, pela unção do Espírito Santo, nos proveu com o ensinamento de Deus Soberano por Nós e
Através de Nós “para tal tempo como este”. Sejamos diligentes na obra do Pai, não apenas em morrer
para nós mesmos para que Jesus seja manifesto em nós, mas também devemos ser diligentes no
seguinte: “Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que
maneja bem a palavra da verdade”. (2Timóteo 2:15)
-R. Veron
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A Soberania de Deus e Seus Propósitos em Todas as Coisas
A Soberania de Deus ao Criar as Escrituras
A Soberania de Deus na Ordem Mundial
A Soberania de Deus Sobre o Mal
A Soberania de Deus Sobre o Tempo e a Eleição
A Soberania de Deus Sobre a Queda e a Salvação
A Soberania de Deus Sobre o Engano
A Soberania de Deus Sobre as Doenças, a Morte e a Maldição
A Soberania de Deus Sobre Sinais, Sortes e Confirmações
A Soberania de Deus Através de Nós
O Último Adão Restaurou o Nosso Domínio
Os Vasos de Domínio Pela da Fé
Autoridade na Oração
Autoridade Sobre os Demônios
Ligar e Desligar o Que?
Ações Completam a Fé
Os Métodos e a Glória de Deus
Segurança Versos Seguro
O Suprimento Soberano de Deus
Domínio Espiritual ou Carnal?
Santidade e Domínio
Comece Já

D. INTRODUÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aumentar a segurança do Crente
Perguntas (não todas) que os Crentes têm
Testemunhos de vitória
A Comunhão traz descanso e temor reverente à nosso Deus Soberano
Conhecer a Deus e o resultado deste conhecimento
Cooperar com Deus
Lutar pela Fé e o porque disso
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I.

A Soberania de Deus e Seus Propósitos em Todas as Coisas
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são
chamados segundo o seu propósito. (Romanos 8:28)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

II.

Qual o propósito de Deus?
Todas as coisas servem a Deus para que Seus filhos sejam manifestos.
Todas as coisas são boas?
O uso do mal na vida do Crente.
Satanás pode atrapalhar o plano de Deus em sua vida?
O propósito das provações.
O entendimento do propósito traz descanso.
Temos o livre arbítrio? Se sim, quando o recebemos?
Quem deu o primeiro passo, você ou Deus?
Deus da poder aos ímpios?
A quem pertence toda a autoridade?
Quem está sentado e reinando no trono?

A Soberania de Deus ao Criar as Escrituras
Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a
profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo
Espírito Santo. (2Pedro 1:20-21)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

III.

Deus o autor da Palavra.
Observe seu testemunho – ele revelará o que está em seu coração.
Deus sabe matemática – Obviamente já que foi ele que a criou.
Quantas pessoas escreveram a Bíblia?
Numérica e Teomática
A Bíblia tem códigos para o passado, presente, e futuro.
Satanás não é soberano.

A Soberania de Deus na Ordem Mundial
Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor; ele o inclina para onde quer. (Provérbios 21:1)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

IV.

Como é que os homens sobem ao poder?
Como chegar a sua cruz especifica.
O que e quem é importante para Deus?
Deus reina numa democracia? Se não, qual o Seu método de reinar?
Deus usa a perseguição para nos amadurecer?
O que é necessário para trazer a tona o novo homem?
Quem é elevado ou rebaixado, e por quem?
Podemos enxergar sem olhos?
O que muda o coração do homem?
Como é que Deus constrói o reino, e aonde ele fica?
Com quem estamos em guerra?

A Soberania de Deus Sobre o Mal
Eu formo a luz, e crio as trevas; eu faço a paz, e crio o mal; eu sou o Senhor, que faço todas estas coisas. (Isaias 45:7)
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Quais as ferramentas de um pastor?
Qual o propósito de Deus para os vasos de desonra?
Quem são o joio?
A nações odiarão os santos com o propósito de manifestar o que?
Satanás não é um professor?
O que faz com que o Crente seja motivado a mudar?
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G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
V.

Como sair de baixo da maldição?
Qual a escolha que você tem, e qual é o papel de sua alma?
Quais algumas razoes para divisões?
Somos inescusáveis: Certo?
Lide com as “causas” em sua vida.
Qual a vontade que tem limites, a do homem ou a de Deus?
Qual o propósito de Satanás?
A quem devemos resistir e porque?

A Soberania de Deus Sobre o Tempo e a Eleição
Desde a antigüidade anunciei as coisas que haviam de ser; da minha boca é que saíram, e eu as fiz ouvir; de repente as
pus por obra, e elas aconteceram. (Isaias 48:3)
A)
B)
C)
D)
E)
F)

VI.

Deus declarou o fim desde o principio.
O homem pode resistir a Deus?
Que tipo de fruto Jesus busca?
Qual a importância que tem dar fruto em nossa caminhada?
Quem são os fiéis?
A quem Deus deu as promessas?

A Soberania de Deus Sobre a Queda e a Salvação
Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia. (João 6:44)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

VII.

Deus deixou você de lado?
Ter paciência, caminhar em fé, esperar o inesperado, fazem parte do plano de Deus – Verdade!
A quem Deus salva?
Qual filho trabalha na videira e qual não trabalha?
Quando você foi escolhido?
Deus gosta de autoconfiança?
Satanás tem o direito de nos “cirandar” (peneirar) para ficar com aquilo que pertence a ele?
Quem são os filhos de Abraão?
Quem é um Judeu (os escolhidos de Deus)?
Quem são o povo do Senhor? Como foi que eles chegaram aqui?
Quem são os escolhidos?
O que e que a humanidade merece, e por que?

A Soberania de Deus Sobre o Engano
Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o deus deste
século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o
qual é a imagem de Deus. (1 Coríntios 4:3-4)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)

Por que o evangelho está encoberto?
Satanás pode devorar os fiéis? Esta é uma pergunta difícil?
A escuridão esta te perseguindo?
Rejeitar a luz traz dureza de coração.
Caminhar na luz nos limpa.
Cair faz parte do engano, o qual é um processo de “capinar” usado por Deus.
A espada de dois gumes é o engano – de um lado os ímpios são revelados, para que do outro
lado os justos possam ser revelados.
Por que Deus haveria de fazer uma falsa maravilha ou sinal acontecer?
Ser digno do Reino vem através de provações.
O equilíbrio da vida está na balança das vontades, qual das vontades você servirá?
Todas as respostas para as orações vêem do Senhor – seja para o bem ou para o mal – para
provar os corações dos homens.
Nossa religião pode se transformar num ídolo? Se sim, como?
Nossa carne tem uma voz. O que ela está dizendo?
-3-

N) Se somos enganados, de quem é a culpa?
O) Achar que podemos enganar a Deus é o cúmulo da tolice.
P) Temos que aprender a rejeitar o que é falso e nos alimentar com a verdade.
Q) Qual o custo de nos alimentar de “outro” Jesus?
VIII. A Soberania de Deus Sobre as Doenças, a Morte e a Maldição
Vede agora que eu, eu o sou, e não há outro deus além de mim; eu faço morrer e eu faço viver; eu firo e eu saro; e não há
quem possa livrar da minha mão. (Deuteronômio 32:39)
A) Nos sentimos desconfortáveis com o caráter e integridade de Deus?
B) Se sim, por que? A nossa religião está em nossos olhos?
C) Fortalecimento através do arrependimento – verdadeiros homens e mulheres do amor e vitória
de Deus.
D) O diabo tem autoridade completa, ou tem alguma autoridade?
E) Deus pode cometer erros?
F) Culpar outros é o oposto de assumir responsabilidade.
G) Existem benefícios na maldição? Se sim, quais?
H) Existe cura no arrependimento?
I) Qual a terra que devemos conquistar?
J) Crescimento (amadurecimento) acontece quando um homem morre para que o outro viva.
K) Podemos merecer a salvação?
L) Existem benefícios no temor a Deus?
M) Pecar propositadamente traz julgamento? Se sim, temos que pagar aqui e agora?
N) Renunciar posse das coisas é a mesma coisa que vendê-las?
O) Qual a diferença entre um dono e um despenseiro (tutor)?
P) Qual dos homens em nós é o homem forte?
Q) Acreditar na Palavra limpa a casa.
R) Por que Deus corrige Seus filhos? Ele fica contente em nos corrigir?
S) Depois da salvação inicial, a correção continua para amadurecer a alma? Se sim, por que?
T) Promessas nos foram dadas – mas podemos alcança-las quando caminhamos na descrença? Se
não, por que?
U) Qual o custo da falsa humildade?
V) Qual a motivação que Deus usa para apontar nosso pecado e fazer com que paremos de pecar?
Ou será que Ele se envolve?
W) Podemos para de pecar?
IX.

A Soberania de Deus Sobre Sinais, Sortes e Confirmações
Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus e, para o experimentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal
do céu. Mas ele respondeu, e disse-lhes: Ao cair da tarde, dizeis: Haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela
manhã: Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e
não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado,
senão o de Jonas. (Mateus 16:1-4)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

X.

Pedir um sinal a Deus - é certo ou errado?
Que tipo de servos demonstram sinais?
O que acontece com os sinais quando mudamos a Palavra de Deus?
Qual o beneficio de sinais? E para quem?
Se usada propriamente, a sorte é uma ferramenta de Deus?
Existe sorte ou destino, ou tudo é a soberania de Deus?
Se Deus aprova sinais, qual o Seu propósito nisso?
Os profetas usaram sinais em seus ministérios?
Quais os sinais do filho natural versas os do filho espiritual?

A Soberania de Deus Através de Nós
Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a
na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. (Gálatas 2:20)
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A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)
R)
XI.

Devemos aceitar a morte de nossa carne?
A que corpo pertencemos?
A mente carnal é sujeita a Deus?
Quais os benefícios do arrependimento e de ler a Palavra de Deus?
Aonde acontece a transformação entre ser pecador e sermos como Cristo?
A fé aumenta quando entendemos o que?
O que nos traz o ministério do batismo quando ele é cumprido no crente?
Um homem morto pode pecar? E um homem ressurrecto?
É possível viver sem pecado? Se sim, como?
Qual o Jesus que você vê no espelho; Aquele que tem todas a coisas sujeitas a Si ou aquele
que tem somente algumas coisas sujeitas a Si?
A nossa vida revela joio ou trigo?
“Pecadores salvos pela graça” – isto está escrito na Bíblia?
Jesus está separado dos pecadores?
Se somos nascidos de novo, de que semente somos?
Quais ministérios foram dados por Jesus para o aperfeiçoamento dos santos?
O Espírito Santo é dado automaticamente?
Como você pode saber ou qual a evidência de ter recebido o Espírito Santo?
O que contém a nossa alma?

O Último Adão Restaurou o Nosso Domínio
O último Adão, tornou-se espírito vivificante. (1 Coríntios 15:45)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

XII.

Qual a autoridade que foi dada ao “Filho do homem”?
Qual a diferença entre o “Filho do homem” e o “Filho de Deus”?
Qual a diferença entre o primeiro e o último Adão?
Jesus era limitado pela carne?
O domínio vem quando habitamos em quem?
A fé aumenta porque a tribulação nos aperta; O que você prefere, pouca a nenhuma fé, ou a fé
da semente de mostarda?
Qual a vontade de Deus?
Já somos perfeitos?
Temos que ser gigantes espirituais para caminharmos na fé?
Qual a condição que tem que ser estabelecida para exercermos domínio?

Os Vasos de Domínio Pela da Fé
Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar; e não duvidar em seu coração,
mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. (Marcos 11:23)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Você está incluído neste “qualquer que disser”?
O que ou quem são os discípulos?
Devemos criar pessoas “nascidas de novo” ou discípulos?
Quem participa do reino? E quem o passa para frente?
O quanto um crente pode realizar?
O que devemos derrubar?
Como devemos descansar?

XIII. Autoridade na Oração
E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. (Mateus 21:22)
A
B)
C)
D)
E)
F)

Que tipo de mente precisamos ter para que não sejamos inconstantes?
Quem é o templo do Altíssimo?
Quais são os tipos de orações?
Quais são as chaves para cada tipo de oração?
É possível entrar no descanso de Deus?
A oração de concordância é poderosa?
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G) Qual a diferença entre importunação (persistência) e vã repetições?
H) O quanto recebe os inconstantes?
XIV.

Autoridade Sobre os Demônios
E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios... (Marcos 16:17)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Quem pode expulsar demônios?
Quais as duas categorias de demônios?
Existem doutrinas de demônios? Se sim, quais são?
Demônios podem manifestar causas naturais para doenças, enfermidades, etc.?
Um cristão pode ter um demônio?
Demônios têm nome?
Somos um templo composto de espírito, alma, e carne, que é representado pelo que no Velho
Testamento?
H) O que tem que morrer para que a alma seja livre?
I) Demônios podem se passados para outros?

XV.

Ligar e Desligar o Que?
Em verdade vos digo: Tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu; e tudo quanto desligardes na terra será
desligado no céu. (Mateus 18:18)
A)
B)
C)
D)
E)

O que é que a incredulidade permite?
Palavras e ações tem o poder de permitir e proibir. Verdadeiro ou falso?
"Sozo" significa o que para os filhos de Deus?
Quem reina em nossa terra prometida está diretamente ligado a que?
Existe diferença entre alimento para bebês, e comida sólida? Se sim, qual a diferença e como
devemos agir com relação a isso?
F) O homem espiritual cresce (amadurece) através da morte de qual homem?
G) Para vencer a batalha nos céus, temos que primeiro vencer aonde?

XVI.

Ações Completam a Fé
Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. (Tiago 2:17)
A) A fé é um trabalho de obras ou descanso?
B) A fé sempre funciona?
C) A fé sempre funciona rápido?

XVII. Os Métodos e a Glória de Deus
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios; e Deus escolheu as coisas fracas do
mundo para confundir as fortes; e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para
reduzir a nada as que são; para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. (1 Coríntios 1:27-29)
A) Os métodos de Deus parecem ser loucura para quem?
B) Procuramos a cura ou já recebemos a cura?
C) Quem recebe a glória quando Deus usa a fé para nos libertar da maldição?
D) Qual o método de Deus?
E) Podemos saber qual a vontade de Deus com relação a maldição?
XVIII. Segurança Versos Seguro
Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. (Salmos 91:9)
A) Habitar no Senhor nos protegerá?
B) Deus começa quando fazemos o que?
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XIX.

O Suprimento Soberano de Deus
Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais
perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. (Tiago 1:3-4)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

XX.

Devemos questionar a Deus?
Ele proverá para nossas necessidades?
O que você tem visto Deus fazer em sua vida e na sua família?
Dar está no coração de Deus?
O que temos que fazer para colhermos?
Somos tutores de que percentagem?
Qual o templo que devemos sustentar?

Domínio Espiritual ou Carnal?
Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá; se alguém matar à espada, necessário é que à espada seja morto.
(Apocalipse 13:10)
A) A quem devemos obedecer, aos líderes apóstatas ou a Deus?
B) O que devemos fazer quando as tradições não seguem a Deus?
C) O que a submissão faz para crente?
D) Que tipo de morte nos traz a nossa cruz?
E) Os santos têm domínio sobre o que, e pela autoridade de quem?
F) Quem é que Deus usa para remover o reino da besta?

XXI.

Santidade e Domínio
Tendo aparência de santidade, mas negando-lhe o poder. Afasta- te também desses. (2 Timóteo 3:5)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

XXI.

O que usamos para reinar sobre o pecado e a maldição?
Submissão e autoridade: São inclusivas uma na outra?
Qual o significado de Santidade?
O que nos liberta, e por que?
Aonde fica a tenda da congregação atualmente?
Podemos aumentar nosso domínio morrendo para si mesmos?
Seremos perfeitos ao exercitarmos domínio?
Quais as ferramentas que usamos ao operarmos neste mundo?

Comece Já!
(Porque diz: No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri; eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui
agora o dia da salvação). (2 Coríntios 6:2)
A) O poder do Espírito Santo está disponível para quem, e através de que?
B) Quando devemos começar a fazer aquilo para o qual Ele nos chamou?
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