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Apresentação 
 

Você estará estudando nesta matéria 

o fundamento básico para o 

crescimento, amadurecimento e 

alicerce para a edificação do Corpo 

de Cristo. 
 

Sem alicerce não poderemos 

edificar, sem fundamento não tem 

como construirmos um grande 

edifício. 
 

A riqueza da revelação da Palavra 

de Deus é algo inesgotável, 

maravilhoso e tremendo. 
 

Que esta matéria venha contribuir 

para o amadurecimento da tua vida, 

visão e ministério. 
 

Não se esqueça das Palavras de 

nosso Mestre Supremo: “Sobre esta 

Pedra, edificarei a minha Igreja, e as 

portas do inferno não prevalecerão 

sobre ela!”. 
 

Nesta matéria você verá como se 

firmar sobre esta PEDRA! 

 

Ap. Claayton Nantes 
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Pedras Fundamentais I 
 
 

Introdução 
 
 

A) Introdução – 
 

1. Conceito.  
Pedra -  Corpo duro e sólido, da natureza das 
rochas.  
Fundamento – base, alicerce, sustentáculo.  
 

Quanto mais alto eu quero um edifício, mais profundo 
tem que ser o alicerce;  

 
2. A Igreja de Jesus Cristo 

Mt 16:18  
 

a) Depoimento de Paulo  
  - I Co 3:9-10 

- II Co 6:16 
- I Tm 3:15  
- Hb 3:6  
 

b) Depoimento de Pedro  
  - I Pe 2:5  
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B) Fundamento da Igreja  
Nosso fundamento tem que ser “SOBRE A PEDRA”. 
 

1. Correto – Lc 6:48... – Cristo é a Rocha 
(Petra)  

- Mt 16:15-20. – Jesus não está dizendo a 
Pedro que ele seria a pedra sobre a qual a 
Igreja seria construída. 

V.18 – “Tu é PETROS e sobre (um pedaço 
de Pedra) esta PETRA (uma Rocha, uma 
grande pedra, pedra muito grande, uma 
montanha feita de Pedra). Eu edificarei a 
minha Igreja......”. 
Esta “PETRA” é a revelação que Jesus é 
Cristo. 
- I Co 3:11 – Cristo, A Pedra. 
- I Pe 2:6 
- Is 28:16 
- Ef 2:19-20 - Somos edificados Casa 
Espiritual. 
 

2. Incorreto – Lc 6:49 = Areia = Doutrina de 
homens  

     - Mt. 23:2; 13-15. 
- Mc. 7:6-9 
 

3. (Pedras Fundamentais) 
1 – Este fundamento tem sete pedras – Hb 
5:12-6:3 – (TEXTO BASE DA MATÉRIA). 
- Você deve estar ensinando estas coisas, 
mas porque não as entendem, não pode 
ensinar! 
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- Você não deve prosseguir até que este 
fundamento esteja firmado em sua vida. 
(Não pode deixar de ter estes princípios 
firmados). 
- As pedras desse fundamento são: 
a) Jesus é o Senhor 
b) Arrependimento de Obras Mortas. 
c) Fé em Deus. 
d) Ensino sobre batismos. 
e) Imposição de mãos. 
f) Ressurreição dos mortos. 
g) Juízo Eterno. 

 
Deus é um Deus de restauração. 

1. A Igreja está sendo restaurada. 
2. Será restaurada em “ORDEM APOSTÓLICA”. 
3. Princípios de restauração 

A. Mt 20:16 – “Os últimos serão os primeiros, 
e os primeiros serão os últimos” 

B. Lc 13:30 – “Pois há últimos que serão 
primeiros, e primeiros que serão últimos”. 

4. Deus está restaurando os 5 ministérios. 
a. Ef 4:8-12 
b. A Igreja perdeu a visão de 

pastores e evangelistas. 
c. O apóstolo e profeta foram tirados 

da Igreja pela religião e doutrina 
dos homens. 

d. O Mestre foi colocado na Escola 
Dominical. 

e. I Co 12:28 
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C) O edifício (Pedras Vivas) 
1. Depoimento de Pedro 

- I Pe 2:5 
 

2. Depoimento de Paulo 
- I Co 3:9-10 
 

3. Edificação “bem ajustada” 
- Ef 4:16 
 
HEBREUS – Carta base para nosso 
estudo! 

Conhecimento da Carta – quem escreveu; para quem 
escreveu? 
 

A. Escrito por alguém que conhecia a cultura judaica. 
 
B. Escrito para judeus cristãos. 

- Hb 1:1; 1:2; 3:1 
 

C. Eles tinham um grande conhecimento no Antigo 
Testamento. 
- Hb 3:1-6; Hb 5:1; Hb 7:1. 
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Pedra 1 – Jesus é o Senhor – Lc 6:46 
 

I. João 1:1-5, 14 – Todas as coisas 
foram criadas pelo Verbo e 

sujeitas ao Verbo. 
 

A) Ef 1:10 – O plano de Deus sempre foi 
trazer tudo sob o Senhorio (autoridade) 
de Jesus. 
Convergir = 1. Todas as coisas foram 
criadas por Jesus (Pela Palavra) Gn 1:1;  
Cl 1:16 
2. Deus e Sua Palavra são autoridades 
finais porque são criadores. (Sl 138:2;  
Sl 119:89) 
 

B) Rm 9:19-21 – Como Criador Jesus deve 
ser dirigente 

 
C) O plano de Salvação  

Rm. 10:9-10, 13. 
1. A palavra chave é = Senhor 
2. Senhor = Kurios = Aquele que 

possui; aquele que tem o direito e 
poder de mandar; o dono; aquele 
que tem controle absoluto; Mestre; 
e AUTORIDADE SUPREMA. 
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D) A força da Autoridade está relacionada 
diretamente com a Submissão (Lc 7:8) 

1. Sou cabeça da minha casa NA 
MEDIDA EM QUE a minha mulher 
submete-se a mim. Ef 5:22 

2. Deus é Autoridade, mas 
SOMENTE ATRAVÉS da nossa 
submissão ganhamos os 
benefícios. Lc. 15 

3. Mt 10:41 – “Quem recebe um 
profeta na qualidade de profeta 
receberá a recompensa de profeta 
e quem recebe um justo na 
qualidade de justo receberá a 
recompensa de justo”. 

 
Sem este fundamento, é impossível edificar – construir. 
1. Ef. 2:19-22 

a. II Co 6:16 
b. Hb 3:6 
c. I Tm 3:14-15 

A Igreja tem que ser construída – Edificada sobre os 
fundamentos certos. 
Deus deu os ministérios para este fim. 
  Ef 4:15-16 – Nossa edificação será “bem ajustada” 
somente quando edificarmos sobre fundamentos certos. 

II – O Senhorio de Jesus 
 

E) Espiritual X Natural 
1. Mt 6:33 – “Mas buscai primeiro o 

Reino e a sua justiça, e todas 
essas coisas vos serão 
acrescentadas”. 
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2. Lc 12:31 – “Buscai ANTES o seu 
reino...”  

a) Será fácil interpretar estes 
trechos como mandamentos 
para buscar SOMENTE O 
ESPIRITUAL E NUNCA O 
NATURAL.. 

b) Esta interpretação levará ao 
erro. 

 
F) Ilustrações Bíblicas 

1. II Co 8:10-15 
2. I Co 9:11 
3. Mt 14:16-19. 
4. I Rs 17:13-16 

 

II. O Reino 
 

A) O que procuramos é o Reino de Cristo 
1. Rm 14:17 – “porque o reino de 

Deus não consiste no comer e no 
beber, mas na justiça, na paz e na 
alegria do Espírito Santo”. 

2. é, também, o lugar onde Cristo 
reina. (Ef 1:10; e Mt 28:18). 

3. é ensinamento de Jesus (Mt 6:10; 
Mt 6:33). 

 
B) Ele deve reinar em todas as áreas da 

nossa Vida. 
1. At 17:28 – “porque nele nós 

vivemos, e nos movemos, e 
existimos...”. 
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2. Rm 10:9 – “se com a tua boca 
confessares a Jesus como 
Senhor...”. 

3. Cristo reina sobre nós com 
sabedoria e autoridade. Cl 1:18. 

a) Na vida natural. 
b) Na vida espiritual. Is. 5:23. 

 

III. O lugar “ajoelhado” 
 

A) Cristo nos tirou do Reino das Trevas 
para o Reino de Luz – Cl 1:13-14. 

1. Nós colocamos esta pedra na 
salvação. 

2. Desta posição de SUBMISSÃO, 
Cristo nos translada do Império 
das Trevas para o Reino de Luz. 

 
B) Este lugar “ajoelhado” (de submissão) é 

um lugar de Escolha – Rm 6:16-17; 
      Gl 5:1. 

1. Nós temos que MANTER esta 
posição perante Cristo. 

2. No momento em que nos 
levantamos desta posição, saímos 
de seu Reino de Justiça, Paz e 
Gozo no Espírito. 
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Pedra II – Arrependimento de 
Obras Mortas 

 

I. Esta Pedra consiste de duas 
partes: 

 
A) Arrependimento 

1. Metanóia = mudar de idéia, ou de 
direção. Voltar atrás. É uma 
decisão que eu tomo no meu 
espírito e ela domina sobre a 
minha alma). 

a) Não é uma emoção, mas sim, 
uma decisão. 

b) Derramar lágrimas não 
significa arrependimento. 

 
2. Pecado = Hamartia = errar o alvo. 
 
3. Lc 15:11-32 – o filho pródigo. 

a) Vira as costas para a casa do 
Pai. 

b) Numa terra estranha, ele 
finalmente reconhece a 
situação da sua vida. 

c) Vs. 18 – “Levantar-me-ei, irei 
ter com meu pai e dir-lhe-ei: 
Pai, eu pequei contra o céu e 
diante de ti”. 

d) Vs. 20 – “Levantou-se, pois, e 
foi para seu pai. Estando ele 
ainda longe, seu pai o viu, 
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encheu-se de compaixão e, 
correndo, lançou-se-lhe ao 
pescoço e o beijou”. 

 
4. Não é remorso. 

a) Mt 27:3-4 
b) METAMELEIN = remorso, 

angústia, emoção. 
 

B) Obras Mortas – o pecado A evitar 
1. Obras = ERGON = trabalho, feito, 

obras. 
2. Mortas = NEKROS = corpo, morto. 

 

II. Obras de Fé X Obras Mortas 
 

A) Obras de Fé – Tg 2:14,17-18, 20-22, 24, 
26 

 
B) Obras Mortas 

1. A Lei (as escrituras) estava sendo 
usada como substituto de um 
relacionamento com Deus. 

 
a) Jo 5:39-40 – “Examinais as 

Escrituras, porque julgais ter 
nelas a vida eterna; e são 
elas que dão testemunho de 
mim; mas não quereis vir a 
mim para ter vida. 

 
b) Js 1:1-9 – Deus deu a lei para 

o povo ter vida, prosperidade 
e sucesso nas suas vidas. 
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c) Gl 3:19-24 (v.22) 

 
d) II Co 3:15-16 – “sim, até o fim 

de hoje, sempre que Moisés é 
lido, um véu está posto sobre 
o coração deles. Contudo, 
convertendo-se um deles ao 
Senhor, é lhe tirado o véu”. 

 
2. O povo estava amarrado pelas 

suas próprias obras, tentando 
ganhar vida através destas obras. 

 
a) Jo 19:30 – “...está 

consumado”. 
 
b) Rm 4:1-5 

 
c) Tg 2:19-24 

 
3. Israel fez obras mortas, por isso 

não atingiu a justiça de Deus –  
      Rm 9:31; 10:1-3. 

 
4. É de graça. 

 
a) Ef 2:8-9 – “porque pela graça 

sois salvos, por meio da fé, e 
isto não vem de vós, é Dom 
de Deus; não vem das obras, 
para que ninguém se glorie”. 
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b) Gl 3:10-14 – vs. 12 – “ora, a 
lei não é da fé, mas o que 
fizer estas coisas, por ela 
viverá”. 

 
c) Gl 2:11-21 – “(21) ... se a 

justiça vem mediante a lei, 
logo CRISTO MORREU EM 
VÃO”. 

 
d) Gl 3:21 – “...porque, se fosse 

dada uma lei que pudesse 
vivificar, a justiça, na verdade, 
teria sido pela lei”. 

 
e) Rm 7:10 – “o mandamento 

que ERA para vida...”. 
 

f) Rm 8:3-4 – “porquanto o que 
era impossível à lei, visto que 
estava fraca pela carne... que 
não andamos segundo a 
carne mas segundo o 
espírito”. 

 
5. Gl 6:12-15 

 
C) Ilustrações bíblicas 

1. Mt 25:31-46 – ovelhas e bodes. 
 

a) Obras Mortas – fez algo que 
Cristo mandou fazer e esperar 
a recompensa. 
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b) Obras de Fé – porque eles 
estão com fome e COMO 
CRISTO FARIA, eu os 
alimentei. 

 
 

2. Mt 19:16-30 – o jovem rico. 
VS. 21 – “... vende tudo o que tens 
e dá-o aos pobres, e terás um 
tesouro no céu...”. 

 
a) Obras Mortas = se eu 

obedecer eu receberei um 
retorno de 100 vezes no meu 
investimento”. 

 
b) Obras de fé = confiar em 

Deus e não nas riquezas –  
      Mc 10:24-25. 
 

3. Lc 18:9-14 
a) Obras Mortas = o fariseu. 
b) Obras de Fé = O publicano. 
 

4. Jejum. 
 
5. Falar em línguas em público. 

 
6. Batismo. 

 
7. Santa Ceia. 

 
8. Ofertas e Dízimos. 
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Pedra 3: Fé em Deus 
 

I. Justificado pela Fé. 
 

A) Enoque 
 

1. Hb 11:5-6 – Enoque agradou a 
Deus, portanto ele andou pela fé. 

 
2. Dois aspectos que Deus de fé: 

a) Ele creu que Deus existe. 
b) Rm 10:6-8 – ele creu que 

Deus está perto. 
 

3. Ele viveu de acordo com a vontade 
de Deus. 

 
B) A Vontade do Pai para Nós. 
 

1. Mt 6:33-34 – “Mas buscai EM 
PRIMEIRO LUGAR o seu reino e a 
sua justica e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas. Não vos 
inquieteis pelo dia de amanhã; 
porque o dia de amanhã cuidará 
de si mesmo. Basta a cada dia o 
seu mal”. 

 
2. Lc 11:9-13 – PEDIR, BUSCAR E 

BATER. 
 

3. II Co 3:18 – “Mas todos nós, com 
rosto descoberto, refletindo como 
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um espelho a glória do Senhor, 
somos TRANSFORMADOS de 
glória em glória na mesma 
imagem, como pelo Espírito do 
Senhor”. 

 
4. Rm 8:29 – “Porque os que dantes 

conheceu, também os 
predestinhou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, 
a fim de que ele seja o primogênito 
entre muito irmãos. Fomos 
“predestinados” a sermos 
conformados à imagem de Cristo”. 

 
5. METAMORFOSE – mudança de 

forma física; transformação; 
mudança de forma e estrutura, do 
estado larva para fase adulta. 

 
Propósito da nossa salvação – ser igual a Jesus Cristo. 
 

II. Fé em Deus 
 

A) Fé na Direção de – na pessoa de Deus. 
1. Não em fórmulas e formas, nem 

em princípios e confissão. 
 
2. Rm 10:17 – “Ora, fé vem pelo 

ouvir, e ouvir pela PALAVRA de 
Deus”. 

 
3. Rm 4:20-21 – Dois lados 

(aspectos). 
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a) Nossa fé está no que Deus FALA. 
b) Nossa fé está no que Deus FAZ. 
 

4. Rm 10:9-10 – Fé e Confissão 
trabalham juntas. 

a) II Co 4:13 – “... cri, por isso falei; 
também nós cremos, por isso 
também falamos”. 

 
 

b) Confissão = HOMOLOGEO 
HOMOU = JUNTOS 
LOGOS = PALAVRA 

(Falar junto com a Palavra; de 
acordo; em concordância). 

B) Porque alguns recebem e outros não? 
Hb 4:2 – A Nós – A Eles. 

 
1. A Palavra não muda. 

a) Tg 1:17 – “Toda dádiva e todo 
dom perfeito vêm do alto, 
descendo do Pai das luzes, em 
quem não há mudanças nem 
sombra de variação”. 

b) Sl 119:89 – “Para sempre, 
Senhor, A TUA PALAVRA ESTÁ 
FIRMADA NOS CÉUS”. 

c) Mc 2:3-12; Vs.9 – “Qual é mais 
fácil? Dizer ao paralítico: 
perdoados são os seus pecados 
ou dizer: levanta-te, toma o seu 
leito, e anda?” 

Para Jesus, salvação e cura 
tinham uma ligação (inseparável). 
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2. Mc 4:14-20 – Quatro tipos de terra. 
 
a) V.15 - junto ao caminho – não 

recebida. 
b) V.16.- Lugares pedregosos – não 

têm raízes. 
c) V.18 - Espinhos – cuidados do 

mundo, sedução de riqueza, 
cobiça. 

d) V. 20 - Terra boa – somos nós. 
  

C) Fé em Deus – Somente desta posição de 
transformação. 

 
1. Mt 25:31-46 – ovelhas e bodes. 
 
2. Os “abençoados de meu Pai” 

fizeram estas coisas como OBRAS 
DE FÉ, não de uma OBRIGAÇÃO 
RELIGIOSA. 

 
3. Rm 14:23 – “... O que não provém 

da fé, é pecado”. 
 

4. Hb 2:4 – “... o justo viverá pela fé”. 
 
VIVER = incluir todos os aspectos e 
condições de vida espiritual, mental 
e física. 

 
 
 
 



                                                                 Pedras Fundamentais I 

INSTITUTO JÁFIA 20 

 

III. Dois Perigos 
 

A) “Culto de Si mesmo” 
1. Cl 2:16-23. 
Vs. 23 – “Tais coisas, com efeito, têm 
aparência de sabedoria, COMO 
CULTO DE SI MESMO, e falsa 
humildade, e rigor ascético; todavia, 
não tem valor algum contra a 
sensualidade”. 
2. Coisas feitas no culto, sem ter a 

direção do Espírito Santo. 
 
 

B) Mandamentos e doutrinas dos homens. 
1. Tt 1:14 – “não dando ouvidos a 

fábula judaica, nem 
MANDAMENTOS DE HOMENS 
que se desviam da verdade”. 

a) Ele está falando de 
mandamentos de homens que 
não envolvem FÉ EM DEUS. 

b) Estes mandamentos “DESVIAM 
DA VERDADE”. 

 
2. Is 29:13-16 

a) Não produz o temor do Senhor 
VERDADEIRO. 

b) Mandamentos de homem 
produzem TEMOR DO HOMEM. 
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RETIRAR A PROVA DAQUI PARA FRENTE!. 

PROVA 
PEDRAS FUNDAMENTAIS I 

 
Assinale (V) verdadeiro ou (F) falso. 
 
(   ) Senhor quer dizer: “Aquele que tem autoridade sobre 
o servo”. 
(   ) Jesus quer ser somente nosso salvador. 
(   ) Sua fé é medida pelas confissões que você faz. 
(   ) O importante é trabalhar na obra, não importa como. 
(   ) Jesus, como Senhor, quer reinar em todas as áreas 
da sua vida. 
(   ) A igreja tem um só fundamento que é Cristo. 
(   ) Se eu for obediente, mesmo que não tenha fé, serei 
abençoado. 
(   ) Sempre que a Palavra de Deus vier unida á fé, ela 
produzirá resultado. 
(   ) Enoque agradou a Deus porque andou por fé. 
(   ) Tudo que eu fizer por obrigação é obra morta. 
 
1 – Cite, sem consultar as 7 pedras fundamentais. 
2 – Cite 2 referencias bíblicas que mostrem quem é o 
Fundamento da Igreja. 
3 – Explique Hebreus 5:12. 
4 – Qual a posição que Cristo deve ocupar em nossas 
vidas, conforme Romanos 10:9-10? Explique. 
5 – Explique Mt. 6:33. 
6 – Defina o que é arrependimento e o que é remorso. 
Dê uma referencia para cada explicação. 
7 – Quais foram os três passos dados pelo filho pródigo 
em relação ao arrependimento? 
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8 – O que é obra morta? Cite três exemplos. 
9 – O que significa obra de fé? 
10 – Deus quer que tenhamos obras? Prove com 2 
referencias bíblicas. 
 
OBS: Os versículos deverão ser escritos. 


