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Texto Áureo:
1Co 10.23
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm; todas as coisas me
são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.

Texto da Leitura Bíblica em classe:
1Coríntios 10.1-13
1 ORA, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da
nuvem, e todos passaram pelo mar.

2 E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar,

3 E todos comeram de uma mesma comida espiritual,

4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra
espiritual que os seguia; e a pedra era Cristo.

5 Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no
deserto.

6 E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más,
como eles cobiçaram.

7 Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: O povo
assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar.

8 E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram; e caíram num dia vinte e três
mil.

9 E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas
serpentes.

10 E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo
destruidor.

11 Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para
quem já são chegados os fins dos séculos.

12 Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia.

13 Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que não vos deixará
tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a
possais suportar.

Referências bibliográficas:
- BAPTISTA, Douglas. Lições bíblicas: valores cristãos – enfrentando as questões
morais de nosso tempo. Rio de Janeiro: CPAD, 2018.
- BAPTISTA, Douglas. Valores cristãos: enfrentando as questões morais de nosso
tempo. Rio de Janeiro: CPAD, 2018.
- Bíblia Apologética de Estudo. 2ª. edição. Editora ICP, 2006.
- CARGAL, Timothy B. Comentário bíblico pentecostal – Novo Testamento. 4. ed.
Rio de Janeiro: CPAD, 2009, v. 2.
- CHAMPLIN, Russell Norman, Ph.D. O Novo Testamento interpretado versículo por
versículo. 2. ed. Editora Hagnos, v. 4, 2001.
- DAKE, Finis Jennings. Bíblia de Estudo Dake. Editoras CPAD e Atos, 2009.
- DEVER, Mark. A mensagem do Antigo Testamento: uma exposição teológica e
homilética. Tradução Lena ARANHA. CPAD, 2012.
- DILLARD, Raymond B.; LONGMAN III, Tremper. Introdução ao Antigo
Testamento. Editora Vida Nova, 2005.
- FRANCISCO, Caramuru Afonso. O Que É Ética Cristã. Subsídio publicado
no site http://www.portalebd.org.br/.

- HENRY, Matthew. Comentário Bíblico – Novo Testamento. Rio de Janeiro: CPAD,
2008.
- MOUNCE, William D. Léxico analítico grego do Novo Testamento. Editora Vida
Nova, 2012.
- NEVES, Natalino das. O Que É Ética Cristã. Subsídio em vídeo publicado no site
http://www.natalinodasneves.blogspot.com.br.
- Novo Testamento trilíngue: grego, português e inglês. Editora Vida Nova.
- OLIVEIRA, Euclides de. O Que É Ética Cristã. Subsídio em vídeo publicado no site
http://www.adlondrina.com.br.
- OLIVEIRA JÚNIOR, Abimael de. O Que É Ética Cristã. Subsídio publicado no site
http://abimaeljr.wordpress.com.
- PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. Dicionário bíblico Wycliffe.
Trad. Degmar Ribas Júnior. 5. ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2009.
- STAMPS, Donald C. Bíblia de Estudo Pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2005.

