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Direções)

Introdução)
" A"vida"Cristã"é"um"processo"que"dura"a"vida" inteira." "Também"é"uma" jornada"cheia"de"aventura.""

Aqueles" que" escolhem" se" tornar" discípulos" de" Jesus" Cristo" muitas" vezes" estão" inseguros" quanto" aos"

primeiros" passos" e" às" expectativas" deles" como" discípulos." " Se" começar" a" andar" de" Porto" Alegre" para"

Fortaleza"sem"olhar"o"mapa"ou"pedir"orientações"acerca"das"estradas,"tem"poucas"chances"de"fazer"uma"

viagem" tranqüila." " O" caminho" daqui" para" eternidade" é" infinitamente" mais" importante" e" todos" nós"

precisamos"de"orientação"certa."

" Este"estudo"bíblico"interativo"é"desenhado"para"lhe"dar"as"direções"essenciais"que"você"precisa"para"

crescer"e"desenvolver"como"discípulo"de"Jesus"Cristo.""Se"você"for"um"discípulo"novo"de"Jesus"Cristo,"este"

estudo"será"muito"bom"para"você"começar"a"receber"as"direções"que"precisa"no"crescimento"contínuo.""A"

palavra" ‘discípulo’" quer" dizer" aprendiz," e" este" nunca" deve" parar" de" aprender"mais" sobre" Deus." " Então,"

mesmo"que"esteja"viajando"no"caminho"de"Deus"durante"um"bom"tempo,"vai"encontrar"orientações"aqui"

que"confirmam"e"afirmam"seu"relacionamento"com"Deus."

"

Como)Usar)este)Estudo)
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• Orar." "Antes"de"começar"cada"estudo"dedique"tempo"a"Deus"pedindoSlhe"para"abrir"sua"mente"e"

coração"para"entender"o"significado"da"Bíblia"e"sua"aplicação"em"sua"vida"diária.""Cada"uma"destas"

18"lições"tem"um"foco"diário"de"oração"que"pode"servir"como"alicerce"para"este"tempo"de"oração."

• Aceitar)a)Bíblia)como)sua)autoridade.""Vai"notar"que"quase"nenhum"versículo"é"citado"direto"nesta"

apostila.""Isto"requer"que"procure"as"referências"na"sua"Bíblia.""Se"estudar"a"Bíblia"é"novidade"para"

você,"não"fique"desanimado"se" levar"um"tempo"para"achar"as"referências"bíblicas"ou"se"tiver"que"

procurar"os"livros"da"Bíblia"no"índice.""Vai"se"surpreender"com"a"rapidez"que"aprende"a"manusear"a"

Bíblia"–"com"orientações"devidas!""A"Bíblia"deve"ser"sua"autoridade,"não"algo"que"leia"nesta"apostila"

ou"qualquer"outro"livro."

• Separar)um)tempo)de)estudo)específico)cada)dia." "Esta"apostila"está"dividida"em"segmentos"para"

estudar"todo"dia.""Se"criar"o"hábito"de"estudar"com"horário"definido,"se"beneficiará"mais"em"vez"de"

tentar" fazer"muito" de" uma" só" vez." " Cada" um" terá" seu" próprio" ritmo,"mas" a"maioria" das" pessoas"

poderá" completar" o" segmento" designado" para" aquele" dia" em"mais" ou"menos" 20" –" 30"minutos.""

NotaSse" que" tem" apenas" cinco" segmentos" de" estudo" para" cada" semana." " Desta" maneira," pode"

utilizar" os"outros"dias" para" terminar"os" estudos" se"precisar" de"mais" tempo"ou"pode"usar"os"dias"

extras"para"leituras"avulsas."

• Não)tomar)atalhos)na)sua) jornada!" "Escrever"as"respostas"e"suas"observações"para"as"perguntas.""
Isto"é"muito"importante.""O"alvo"deste"estudo"é"para"você"interagir"com"a"Palavra"de"Deus.""Tomar"o"

tempo" para" escrever" seus" pensamentos" e" respostas" lhe" ajudará" focalizar" e" aplicar" o" que" está"

aprendendo.""Trate"esta"apostila"como"se"fosse"seu"diário"pessoal.""Mais"ninguém"precisa"ler.""Isto"

deve"ser"um"relato"preciso"do"tempo"que"tem"passado"com"Deus"na"Palavra"enquanto"passa"por"

cada"lição."

• Escrever) qualquer) pergunta) ou) dúvida) que) tenha) e) procurar) conselho) de) crentes)maduros." " O"
título"desta"apostila"é"‘Direções’"e"não"‘Respostas."’"Não"vai"encontrar"todas"as"respostas"para"todas"

suas" perguntas" aqui." " Algumas" questões" neste" estudo" são" desenhadas" para" provocar" ainda"mais"

perguntas!""Quando"não"sabe"a"resposta"escreve"suas"perguntas"e"procure"ajuda"dos"outros.""Talvez"

eles"não"tenham"a"resposta"final"também,"mas" juntos"podem"estar" indo"na"direção"certa." "Talvez"

esteja" usando" este" estudo" com" um" grupo" pequeno" de" crentes" que" compartilham" com" você" o"

mesmo"desejo"de"serem"discípulos"de"Cristo"melhores"ou"talvez"esteja"estudando"este"material"a"

sós." " Logo" aprenderá" que" Deus" nunca" intencionou" que" fôssemos" discípulos" isolados," mas" que"

façamos" parte" da" sua" família" espiritual" numa" igreja" local" onde" pode" ajudar" e" encorajar" uns" aos"

outros." "Antes"de" terminar,"provavelmente" terá"descoberto"uma" igreja" local"ou"grupo"de"crentes"

que"podem"lhe"ajudar"com"algumas"das"suas"perguntas.""

• )Este) estudo) é) para) VOCE." " Pode" personalizar" este" estudo" para" atender" suas" necessidades," sua"
agenda"e"sua"habilidade.""Por"exemplo,"cada"lição"tem"um"versículo"sugerido"para"decorar"que"é"um"

resumo"do" foco"daquela" lição." "Algumas"pessoas" ficam" traumatizadas" tentando"decorar"algo." " Se"

não" conseguir" decorar" o" versículo" sugerido," você"não" é" um" fracasso!" " Se" tentar" decorar," porém,"

poderá" se" surpreender" com" a" facilidade" com"que" consegue"memorizar." " Se" estiver" fazendo" este"

estudo"como"parte"de"um"grupo"pequeno,"o"reforço"mútuo"e"diálogo"com"outros"pode"fazer"estas"

lições" mais" fáceis" e" agradáveis." " Relaxe!" " Você" consegue" fazer!" " E," se" completar" estas" lições"

fielmente,"se"tornará"um"discípulo"melhor,"mais"espiritual,"e"mais"maduro."

Como)saber)se)tem)se)beneficiado)deste)estudo.)
" Ninguém"lhe"dará"uma"nota"para"suas"respostas"às"perguntas"nestas"lições.""Mesmo"assim,"não"tem"

sentido" fazer" o" esforço" grande" para" completar" este" estudo" a" não" ser" que" tenha" alvos" claros" e"

mensuráveis." " Quando" terminar" este" estudo," os" seguintes" hábitos" devem" fazer" parte" da" sua" vida.""

Talvez"já"tenham"formado"alguns"ou"todos"destes"hábitos,"mas"este"estudo"lhe"ajudará"identificar"áreas"

específicas"de"crescimento"em"cada"uma"das"categorias"seguintes."
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• Fidelidade)no)seu)tempo)diário)com)Deus.""Se"aprender"ser"fiel"e"regular"em"fazer"uma"porção"do"

estudo" cada" dia," estabelecerá" a" prática" de" gastar" tempo" de" qualidade" com" Deus" em" oração" e"

estudo" Bíblico" todo" dia." " Terá" aprendido" como" examinar" um" trecho" da" Palavra" para" discernir" o"

ensino"e" também"a"aplicação"prática"para"sua"vida." "Também"ficará" familiarizado"com"o"valor"de"

manter"um"diário"do"seu"tempo"com"Deus."

• Relacionamentos)benéficos)com)outros)discípulos)de)Jesus." "Por"interagir"com"outros"num"grupo"

pequeno," ou"por" procurar" outros" crentes" que"podem" lhe" ajudar" responder" suas" perguntas" e" lhe"

apontar" á" direção" certa," aprenderá"o" valor" de"desenvolver" e"manter" relacionamentos" recíprocos"

com"outros"no"Corpo"de"Cristo."

• Participação)eficaz)numa)igreja)local.""Este"estudo"lhe"ajudará"entender"a"importância"da"família"de"

Cristo" na" igreja" local." " Se" atualmente" não" tiver" inserido" como" membro" de" uma" igreja" local,"

aprenderá"como"encontrar"e"qual"seu"lugar"ali.""

• Crescimento) pessoal) na) sua) vida) e) no) seu) ministério." " Em" seguir" as" direções" nestes" estudos,"

aprenderá"quais"áreas"da" sua"vida"merecem"a"aplicação"de"verdades"bíblicas." "Quando" terminar,"

terá" habilidade" em" alistar" várias" áreas" de" crescimento" pessoal" na" prática" aplicação" de" verdades"

bíblicas"na"sua"vida.""Também,"terá"crescido"em"entender"os"dons"de"Deus"na"sua"vida,"e"descobrirá"

maneiras"de"utilizar"seus"dons"no"ministério"da"sua"igreja,"comunidade"e"outros."

Nunca"se"envergonhar"de"pedir"direções.""Este"curso"é"apenas"um"dos"passos"numa"aventura"que"durará"a"

vida"toda"em"seguir"Jesus"Cristo"no"qual"aprenderá"Seus"mandamentos"e"como"obedecêSlos.""Sempre"terá"

indagações"nesta"vida,"mas"Deus"tem"lhe"dado"uma"Bíblia"que"fornece"as"instruções"que"precisa.""Enquanto"

começar"estudar," fique"encorajado"que"descobrirá"passos"específicos"que" lhe"guiarão"na"vereda"da"vida"

com"mais"propósito"e"significância.""

"

Lição)1) O)Pai:)O)Presente)de)Vida)de)Deus)para)Mim.)
Será%que%Deus%de%verdade%é%meu%Pai%celestial?%%É%possível%saber%verdadeiramente%que%

tenho%vida%eterna%e%o%perdão%dos%meus%pecados?%
Versículo)para)decorar:)Mateus)7:)11)
)
)
)
"

)
" O"momento"em"que"aceitou"a"graça"de"Deus"por"acreditar"que"Jesus"Cristo"morreu"por"causa"do"seu"

pecado"e"ressuscitou"dos"mortos"você"começou"uma"nova"vida"aprendendo"a"andar"no"caminho"de"Deus.""

A"decisão"de"reconhecer"seu"pecado"para"Deus"e"se"tornar"um"seguidor"do"Senhor"Jesus"Cristo"muda"a"sua"

vida."

" O"propósito"desta" lição"é"explicar"como"sendo"um"discípulo"de"Cristo"afetará"seu"relacionamento"

com"Deus.""Esta"nova"vida"dado"por"Deus"é"eterna"e"afeta"a"maneira"que"pensa,"vive,"e"se"relaciona"com"o"

mundo"ao"seu"redor." "O"estudo"desta"semana"lhe"ajudará"entender"a"significância"de"ter"Deus"como"seu"

Pai" celestial."Mas" se"você" tem"muitos"anos"como"seguidor"de"Cristo,"esta" lição" lhe"desafiará"a"aprender"

aplicações"novas"e"práticas"sobre"seu"relacionamento"com"Deus"o"Pai."

"

Primeiro"Dia:"Qual)é)a)Minha)Família?)
)

"

"

Pensamento)chave)da)semana:)Em)confessar)meu)pecado)e)me)tornar)um)seguidor)de)
Cristo,)ganhei)um)Pai)celestial)que)me)ama)incondicionalmente)e)quer)apenas)o)melhor)
para)mim.)

Foco"da"Oração"Diária:"

• Ore"para"Deus"abrir"seu"coração"e"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."

• Ore"para"Deus"lhe"dar"segurança"completa"da"sua"nova"vida"em"Cristo"e"o"perdão"do"seu"pecado."
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" Os"Fariseus"eram"um"grupo"de"Judeus"muito"religiosos"no"tempo"de"Jesus." "Muitos"confiavam"na"

sua"religião"para"sua"segurança"e"bem"estar"espiritual.""Presumiam"que"por"nascer"Judeu"na"linhagem"de"

Abraão,"tinham"segurança"espiritual.""Jesus"desafiou"abertamente"suas"suposições"religiosas.""

• Leia)João)8:)25X32.))Quem)é)o)“pai”)do)qual)Jesus)fala)neste)trecho?)"
____________________________________________________________________________________"

____________________________________________________________________________________"

• Leia)João)8:)33X38.))Quantos)“pais”)são)vistos)em)v.38?"
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________"

• Leia) João) 8:) 39X40.) ) Os) Fariseus) pensavam) que) eram) seguros) porque) Abraão) foi) seu) pai.) ) De)
acordo)com)Jesus,)eram)de)fato)os)filhos)espirituais)de)Abraão?)"

_________________________________________________________________________________"

____________________________________________________________________________________"

• Leia)João)8:41X43.))Quando)encurralados,)os)Fariseus)reivindicaram)que)Deus)era)seu)pai.))Por)que)
Jesus)disse)que)Deus)não)era)pai)deles?)"

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________"

• Leia)João)8:)44.))Quem)Jesus)disse)que)era)o)pai)deles?)"
_________________________________________________________________________________"

Com" estas" palavras," Jesus" cortou" o" labirinto" de" filosofias" e" religiões" concorrentes." " Reduziu" a" raça"

humana"em"duas"famílias"espirituais."

• Leia)I)João)5:)11X13.))Estes)versículos)dividem)toda)humanidade)em)dois)grupos:)aqueles)que)têm)
a)vida)e)aqueles)que)não)a)tem.))Qual)é)a)diferença)entre)estes)dois)grupos?)"

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Como)descreveria)seu)fundo)religioso)ou)espiritual?)"
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Já) confiou)em)sua) religião,) sistema)de) crenças)pessoais,)ou)obras)de) caridade)na)esperança)de)
alcançar)o)céu,)ganhar)perdão)dos)pecados)e)vida)eterna?)"

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Antes)de)confiar)em)Jesus)Cristo,)a)qual)destes)dois)grupos)você)pertencia?)"
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Quais)são)três)maneiras)específicas)(ações)e/ou)palavras))que)hoje)você)pode)agradecer)a)Deus)
por)ser)seu)Pai)celestial?"

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________"

)
Segundo"Dia:)O)Caminho)para)Sair)da)Família)Errada)

) )Foco"da"Oração"Diária:"

• Ore"para"Deus"abrir"seu"coração"e"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."

• Ore"para"Deus"lhe"mostrar"claramente"como"resolver"qualquer"dúvida"que"possa"haver"sobre"

seu"relacionamento"com"Ele."

"
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)

As"palavras"que" Jesus" falou"para"os" fariseus"em"João"8" foram"muito"duras."Mas" Jesus"as" falou"e"não"

devemos"menosprezáSlas.""Estas"pessoas"foram"altamente"comprometidas"com"sua"religião"e"mesmo"assim"

Jesus" disse" que" eram" os" filhos" do" diabo." " Como" isto" poderia" ser?" " Qual" poderia" ser" o" problema?" " O"

problema"dos"fariseus"era"o"pecado,"o"mesmo"problema"que"separa"qualquer"um"de"nós"de"Deus."

• Leia)Romanos)5:)12.))Como)entrou)pecado)e)morte)na)raça)humana?)"
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________"

Adão,"o"primeiro"homem,"escolheu"pecar"e"sua"natureza"pecaminosa"é"passada"de"geração"em"geração"

para"seus" filhos"e"por"diante." "Genesis"1:28"nos"diz"que"Adão"foi"criado"na" imagem"de"Deus." "Depois"do"

pecado"dele,"Genesis"5:3"nos"recorda"que"os"filhos"de"Adão"foram"nascidos"na"sua"(Adão)"imagem,"não"a"

de"Deus." " A" natureza" pecaminosa" da" humanidade" é" passada" de" geração" em" geração" nos" separando" da"

comunhão"com"nosso"Deus"amoroso.""

• Leia) Romanos) 3:23.) ) Existe) alguma) exceção) a) este) problema) de) pecado,) ou) todo)mundo) está)
incluído?"

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Leia)Romanos)6:23.))Qual)é)a)conseqüência)certa)do)pecado?""
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

Todos" nós" herdamos" a" natureza" pecaminosa" da" raça" humana" quando" nascemos." " É" assim" que" nos"

tornamos"pecadores," não"pelo" número"ou" severidade"de"pecados" específicos" que" cometemos."Algumas"

pessoas" trabalham"muito" para" diminuir" e" apagar" esta" natureza" pecaminosa" através" de" religião" ou" boas"

obras" enquanto" outros" simplesmente" se" entregam" para" fazer" o" mal." Não" somos" pecadores" porque"

pecamos;"pecamos"porque"somos"pecadores."

A" afirmação" de" Jesus" de" que" os" fariseus" eram" filhos" do" diabo" não" era" devido" á" alguma" atividade"

especialmente"pecaminosa"ou"á"falta"de"boas"obras,"mas"devido"ao"problema"não"resolvido"do"seu"pecado.""

Entende"que"ir"á"igreja,"fazer"coisas"boas,"estudar"a"Bíblia,"e"orar"não"podem"resolver"o"problema"da"sua"

natureza"pecaminosa?""O"pecado"faz"o"homem"morto"espiritualmente,"e"por"isso"pertencente"á"família"do"

diabo." " A" Bíblia" define" a"morte" espiritual" como" separação" eternamente" de" Deus" (Apocalipse" 20:11S15).""

Deus"nos"quer"na"família"certa"–"a"Dele!"

• Leia)Efésios)2:8X9.))Qual)é)o)único)caminho)para)se)salvar)do)problema)horrível)do)pecado?)"
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Leia)Romanos)11:6.))Graça"é"o"poder"de"Deus"dado"de"graça"àqueles"que"não"têm"feito"nada"para"

merecêSla.""Graça"e"obras"humanas"nunca"podem"ser"misturadas."
"

• Leia)Romanos)10:17.))Fé)é"ouvir"e"acreditar"naquilo"que"Deus"tem"falado."
"

• Leia)2)Pedro)3:9.))Arrependimento.)"A"palavra"“arrepender”"significa"mudar,"mudar"a"direção.""Este"

versículo"nos"ensina"que"Deus"quer"que"todos"mudem,"porque"Ele"não"deseja"que"nenhum"de"nós"

morra"sem"esperança."
"
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• Juntando) as) peças:" Você" se" comprometeu" à"mudança" verdadeira" (arrependimento)" na" sua" vida"
quando"aceitou"a"graça"de"Deus"para"perdoar"seu"pecado"e"lhe"dar"vida"eterna,"quando"escolheu"
depositar"sua"fé"naquilo"que"Cristo"fez"por"você"na"Sua"morte"e"ressurreição."
"

• Leia)Romanos) 4:5." "O"momento" em"que" colocou" sua" fé" unicamente" em"Deus" e" parou"de" tentar"

fazer"coisas"para"merecer"vida"eterna,"Deus"considerou"sua"fé"como"justiça."
"

• Você)se) lembra)de)um)momento)em)que)conscientemente) fez)esta)decisão)de)depositar)sua) fé)
em)Cristo?"

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

"

"

" "

"

"

" Se"algum"dia"almejava"fazer"parte"de"outra"família,"agora"pode!" " Jesus"Cristo"o"fez"possível"se"tornar"

parte" da" família" de" Deus." " Seu" compromisso" de" fielmente" completar" este" estudo" lhe" ajudará" aprender"

como"aproveitar"ao"máximo"seu"relacionamento"com"seu"Pai"celestial."

"

Terceiro"Dia:"TornandoXse)Parte)da)Família)de)Deus)
)
)
"

"

"

" A"questão"mais"importante"na"vida"é"entender"como"resolver"o"problema"do"pecado"e"se"tornar"uma"

parte"da"família"de"Deus.""Você"cuidou"desta"questão"quando"tomou"a"decisão"colocando"sua"confiança"em"

Jesus"Cristo"como"seu"Senhor."

• Leia)João)1:12X13.))Como)você)entrou)na)família)de)Deus?)"
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________"

• João)1:12)é"uma"das"grandes"afirmações"da"Bíblia.""Veja"como"a"verdade"deste"versículo"se"aplica"á"

sua"vida"nova:))

)
)
)
)
)

" "

"

"

"

"

"

"

Se" não" tiver" certeza," porque" não" fazer" a" decisão" agora?" " Ler" Romanos" 10:9S10." " Admitir" para"

Deus"que"você"é"um"pecador,"afirmando"que"crer"que"Jesus"Cristo"morreu"no"seu"lugar"e"ressuscitou"dos"

mortos." " Falar" para" Deus" que" hoje" você" está" escolhendo" seguir" a" Jesus" Cristo" como" discípulo" dele.""

Depois," compartilhe" esta" decisão" com" outra" pessoa," talvez" alguém" que" está" lhe" ajudando" fazer" este"

estudo"ou"um"líder"na"sua"igreja."

Foco"da"Oração"Diária:"

• Ore"para"Deus"abrir"seu"coração"e"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."

• Ore"para"Deus"lhe"capacitar"para"entender"o"que"significa"nascer"na"família"dele."

Mas"a"todos"quantos"O"receberam" Isto" acontece" quando" colocar" sua" confiança" em" Cristo"

como"Senhor"e"Salvador"e"decidir"se"tornar"o"discípulo"

dele."

Deu"lhes"o"poder"de"serem"feitos"filhos"de"Deus" Esta"é"sua"entrada"na"família"de"Deus"

A"saber,"aos"que"crêem"no"seu"nome" Este"é"o"aspecto"da"fé,"crendo"que"Jesus"Cristo"morreu"

e" ressuscitou" dos" mortos" como" pagamento" para" seu"

pecado.""

Os" quais" não" nasceram" do" sangue," nem" da" vontade"

da"carne,"nem"da"vontade"do"homem"

Você" não" entrou" na" família" de" Deus" por" nascer"

fisicamente" (sangue)," puro"desejo"ou"esforço" (vontade"

da" carne)," ou" porque" mais" alguém" desejava" isto" por"

você"(vontade"do"homem)."

Mas"de"Deus" Sua" entrada" na" família" de" Deus" é" por" nascimento"

espiritual."

"
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"

" João"1:12"claramente"declara"que"a"entrada"para"a"família"de"Deus"é"através"de"nascer"de"forma"nova,"

sendo"nascido"de"Deus.""Este"novo"nascimento"lhe"torna"parte"da"família"de"Deus"na"mesma"maneira"que"o"

nascimento"físico"lhe"tornou"parte"da"sua"família"humana."

" Nicodemos" era" um" dos" Judeus"muito" religiosos" que" falamos" acima." " Nicodemos," porem," sentiu" que"

tinha"algo"muito"diferente"em"Jesus." "Uma"noite"aproximouSse"de"Jesus"e"sinceramente"perguntouSlhe"o"

que"precisava"fazer"para"ser"incluído"como"parte"do"Reino"de"Deus.""Talvez"ele"imaginasse"que"Jesus"ia"o"

instruir" fazer" alguma"boa"obra," dar"mais" dinheiro" aos" pobres," ou" completar" uma" cerimônia" especial." " A"

resposta"de"Jesus"foi"radical.""Segue"a"história:"

• Leia)João)3:1X9.))Nicodemos)pensou)que)Jesus)estava)falando)sobre)a)necessidade)de)nascer)outra)
vez)fisicamente.))De)qual)tipo)de)nascimento)Jesus)estava)referindo?""

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________"

• Leia)João)3:3.))Quantos)nascimentos)são)mencionados)por)Jesus)neste)trecho?"
__________________________________________________________________________________"

No" versículo" 6," Jesus" explica" que" precisamos" de" dois" nascimentos:" nascimento" físico" e" nascimento"

espiritual."

"

"

• Leia)João)3:16.))Deus)deseja)lhe)condenar)ou)lhe)dar)vida)eterna?"
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Leia) João) 3:17X18.) ) Quando) é) que) as) pessoas) que) não) colocarem) sua) confiança) em) Jesus) são)
condenadas?"

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________"

" Aqueles"que"não"confiam"em"Cristo"já"estão"debaixo"da"condenação"de"Deus"e"isto"é"confirmação"de"

que"é"a"sua"natureza"pecaminosa"que"o"separa"de"Deus"e"não"algum"pecado"específico."

• Leia)João)3:36.) )Note)o)tempo)do)verbo.) )Vida)eterna)é)algo)que)recebe)no)futuro,)ou)algo)que)
pode)experimentar)agora?)"

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

" Quando" colocou" sua" fé" no" Senhor" Jesus" Cristo," você" experimentou" um" novo" nascimento," um"

nascimento"espiritual" tão"definitivo"e"distinto"quanto"seu"nascimento" físico." "Naquele"momento"você"se"

tornou"parte"da"família"de"Deus"e"recebeu"vida"eterna"como"uma"possessão"presente,"algo"que"pode"ter"e"

gozar"agora"mesmo."

• Quando)e)onde)você)nasceu)fisicamente?"
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Tem) a) mesma) convicção) e) confiança) sobre) o) seu) nascimento) espiritual) como) tem) do) seu)
nascimento)físico?"

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________"
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"

• Quais)são)alguns)dos)benefícios)de)nascer)numa)família?))Além)de)casa)e)comida,)existem)outros)
benefícios?"

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Quais)são)alguns)dos)benefícios)em)fazer)parte)da)família)de)Deus?"
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Faça)uma)lista)de)5)amigos)ou)membros)da)sua)família)que)talvez)necessitem)de)fazer)parte)da)
família)de)Deus."

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________""

• Pare)e)ore)por)estas)pessoas)agora)mesmo)pedindo)ao)Espírito)Santo)de)Deus)para)ajudáXlos)a)
entender)sua)necessidade)de)conhecer)a)Deus)e)de) lhe)usar)de)qualquer)maneira)possível)para)
facilitar)este)processo.)
"

• Quais)são)algumas)maneiras)que)você)pode)levar)a)mensagem)de)Cristo)para)as)pessoas)que)você)
ama?))Não)fique)com)medo)de)pedir)conselho)e)sugestões)dos)outros.""

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

"

"

"

"

Quarto"Dia:"O)Pai)Perfeito)
)
)
)
)
)

" Agora" que" você" faz" parte" da" família" de" Deus," sua" vida" mudou." " Além" da" segurança" de" ter" um"

relacionamento"com"Deus"que"dura"para"a"eternidade"e"o"perdão"do"pecado,"sua"vida"está"mudando"em"

muitas"maneiras"práticas."

• Leia)II)Coríntios)5:17.))Quais)são)algumas)mudanças)na)sua)vida)agora)que)mostram)que)você)está)
“em)Cristo?”"

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Quais)são)algumas)coisas)‘velhas’)que)não)fazem)parte)mais)da)sua)vida?"
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Existem)outros)hábitos,)atitudes)ou)ações)velhas)que)não)precisam)mais)fazer)parte)da)sua)vida)
agora)que)você)é)discípulo)de)Jesus)Cristo?"

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• O)que)significa)que)‘todas)as)coisas)se)tornam)novas?’)Novos)valores,)amigos,)idéias)ou)hábitos?))
Especificamente,)quais)são)algumas)das)“coisas)novas”)que)já)podem)ser)vistas)na)sua)vida?"

Foco"da"Oração"Diária:"

• Ore"para"Deus"abrir"seu"coração"e"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."

• Agradeça"a"Deus"por"fazer"parte"da"família"dele."

• Ore"para"Deus"lhe"mostrar"como"ser"seu"(a)"filho"(a)"deve"afetar"sua"vida."

"
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"

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Leia)Efésios)4:17X32.))Este)trecho)sugere)outras)maneiras)em)qual)sua)vida)deve)ser)diferente)ou)
nova)por)causa)da)sua)fé)em)Cristo?"

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

" Seu"Pai"celestial"o"ama"incondicionalmente"e"quer"darSte"apenas"o"Seu"melhor.""Seu"pai"terreno"deve"

ser" um" exemplo" do" amor" do" Pai" celeste." " Infelizmente," nem" todo"mundo" tem" a" vantagem" de" ter" uma"

família"amorosa,"e"algumas"pessoas"tem"sofrido"grandemente"por"causa"de"relacionamentos"disfuncionais"

com"seus"pais.""Mas,"tem"esperança"para"todos!""Agora"tem"um"Pai"no"céu"que"é"tudo"que"sempre"desejei"

num"pai"e"mais"ainda."

• Leia)Mateus)7:11.))Independente)se)seu)pai)terreno)foi)bom)ou)mal,)seu)Pai)celestial)é)maior)do)
que)qualquer)pai)humano.))Alistar)3)benefícios)oferecidos)pelo)seu)Pai)celestial)que)não)podem)
ser)dados)por)qualquer)pai)humano.""

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Em)algum)momento)seu)pai)biológico)falou)que)o)amava?))Quando)e)com)qual)freqüência?"""
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Em)algum)momento)seu)pai)biológico)mostrou)que)o)amava)por)gastar)tempo)de)qualidade)com)
você?"

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Leia)João)3:16)de)novo.))Seu)Pai)celestial)fala)que)o)ama?"
_________________________________________________________________________________"

• Baseado)neste)mesmo)versículo,)como)seu)Pai)celestial)mostra)o)Seu)amor?""
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

" Se" você" teve" uma" família" biológica" amorosa," Deus" a" usou" para" lhe" preparar" para" receber" o" Seu"

amor.""Mesmo"que"seus"pais"não"acreditaram"em"Deus"ou"a"Bíblia,"foram"os"instrumentos"de"Deus"para"

lhe"guiar"á"Ele.""ContatáXlos)hoje,)se)for)possível,)e)agradecêXlos)por)isso."

• Talvez)você)cresceu)sem)uma)figura)do)pai.))Como)se)sente)sobre)com)isto?)"
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Tem)outro)homem)na)sua)vida)que)tem)servido)como)modelo)de)pai)para)você?)"
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Se) não) tiver) um) pai) aqui) na) terra,) está) disposto) a) permitir) Deus) preencher) este) lugar) no) seu)
coração)e)suprir)suas)necessidades?"

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

"

Quinto"Dia:"Permitindo)Meu)Pai)Celestial)Me)Amar)
"
Foco"de"Oração"Diária:"

• Ore"para"Deus"abrir"seu"coração"e"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."

• Ore"para"Deus"te"dar"um"entendimento"claro"das"maneiras"como"Deus"o"ama."

"
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"

"

"

"
" "

" Seu"Pai"celestial"cuida"e"supre"todas"as"maneiras"que"um"pai"biológico"deveria"cuidar"e"suprir.""Mesmo"

assim," Deus" faz" isto" completamente" e" perfeitamente." Aqui" tem" alguns" exemplos" do" relacionamento"

oferecido"pelo"Pai:"

• Leia)I)Pedro)5:7.))Seu)Pai)celestial)tem)cuidado)de)você)e)quer)remover)os)fardos)pesados)da)sua)
vida.))Qual)é)um)fardo)na)sua)vida)que)pode)entregáXlo)em)oração)agora?)

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"

• Leia)Mateus) 6:5X13.) )Seu"Pai" celestial" está" sempre" acessível" para" falar" sobre"qualquer" assunto" e"

todo"assunto"na"sua"vida.""Ele"escuta"cada"palavra"que"fala.""Versículos"9S13"são"chamados"“O"Pai"

Nosso”"onde"Jesus"nos"ensina"a"orar.)

)
)
)
)
)
)
)
)
)

)

)

)
)

• O"modelo"anterior"mostra"os"elementos"básicos"de"oração.) )Sem)repetir)as)palavras,)pare)agora)
mesmo)e) ore) nas) suas) próprias) palavras) cada) um)dos) sete) elementos) alistados) acima.) )Orar" é"
simplesmente"falar"com"Deus.)

• Leia)Lucas)12:22X32.) )Talvez"tivesse"momentos"em"que"seu"pai"biológico"falhou"em"gastar" tempo"

com"você"ou"parecia"que"não"dava" atenção"àquilo"que"era" importante"na" sua" vida." " Talvez"nem"

estivesse"presente.""Será"que"seu"Pai"celestial"sabe"e"se"importa"com"tudo"na"sua"vida"hoje?)
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________)
• Pare) agora)mesmo)e) fale) com)Ele) a) respeito)da) sua) agenda)para)hoje) e) amanha." " Peça"para"o"

guiar," colocar" as" palavras" certas" na" sua" boca," te" dar" coragem" para" fazer" as" coisas" certas," e"

providenciar"tudo"que"você"precisa.)
)

• Baseado)no)mesmo)trecho)em)Lucas)12)tem)algo)na)sua)vida)que)seja)insignificante)para)seu)Pai)
celestial?)
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________)
• Leia) II) Coríntios) 1:3." " Quando" estiver" sofrendo" com" algum" problema" grande," ou" precisando" de"

conforto"ou"encorajamento,"a"quem"pode"procurar"com"total"confiança?""

Pai"nosso,"que"estás"nos"céus!" Reconhecer" Deus" como" seu" Pai" celestial," mas" também" ‘nosso’" Pai" agora"

que"faz"parte"da"família"de"Deus."

Santificado"seja"o"teu"nome." Falar"para"Deus"o"quanto"que"Ele"é"especial,"que"não"tem"ninguém"como"

Ele"e"que"você"está"entregando"o"controle"da"sua"vida"em"Suas"mãos."

Venha"o"teu"Reino;"seja"feita"a"tua"

vontade,"assim"na"terra"como"no"

céu."

Oração"não"é"para"manipular"Deus"para"sua"vantagem,"mas"para"entender"

o" propósito" de"Deus" e" de" ver" a" vontade" dele" se" tornar" realidade" na" sua"

vida"diária"assim"como"Deus"sempre"planejou."

DáSnos"hoje"o"nosso"pão"de"cada"dia" Confiar"em"Deus"para"suprir"cada"necessidade"hoje."

Perdoa"as"nossas"dívidas,"assim"

como"perdoamos"aos"nossos"

devedores."

Se" tiver" qualquer" pecado" não" confessado" na" sua" vida," admitir" isso" e"

reivindicar" seu" perdão." " Então," seguir" o" exemplo" de" Deus" e" perdoar"

conscientemente"qualquer"pessoa"que"tem"pecado"contra"você.""

E"não"nos"deixes"cair"em"tentação,"

mas"livraSnos"do"mal,"

A"vida"tem"muitas"tentações.""Pedir"para"Deus"lhe"guiar"para"fazer"escolhas"

certas," para" fazer" e" falar" as" coisas" certas" e" de" lhe" proteger" de" qualquer"

influencia"má"ao"seu"redor."

Porque"teu"é"o"Reino,"o"poder"e"a"

glória"para"sempre,"Amem."

Reconhecer" que" sua" vida" deve" ser" focalizada" ao" redor" dos" interesses" de"

Deus"e"que"qualquer"coisa"de"valor"na"sua"vida"vem"do"poder"dele,"e"não"

do"seu"poder,"para"que"Ele"possa"receber"toda"a"glória,"e"não"você.""

"



11"

"

______________________________________________________________________________)
• Se) tiver) uma)mágoa) ou) dor) na) sua) vida) agora)mesmo,) fale) em)oração) com) seu) Pai) celestial) e)

encontrará)consolo)que)somente)Ele)pode)dar.)
)

• Leia)Tiago)1:17.) )Destaque)pelo)menos) três)das)melhores) coisas)que) tem)na) sua)vida)e) fale)de)
onde)vieram)estas)coisas)boas.)
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________"

• Leia)Hebreus)12:5X11.)Como"qualquer"bom"pai,"seu"Pai"celestial" lhe"disciplina"quando"você"pecar"

com"o"propósito"de"lhe"corrigir"e"lhe"desenvolver.""Mas,"Ele"lhe"trata"como"Seu"filho,"e"não"como"

um" pecador" perdido." " Existe) uma) área) específica) na) sua) vida) agora) onde) talvez) esteja)
experimentando)a)disciplina)amorosa)do)seu)Pai)celestial?"
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________"

• Se) sua) resposta) for) afirmativa,) quais) passos) deve) tomar) para) corrigir) a) parte) da) sua) vida) que)
precisa)ser)mudado?)
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________"

" Mesmo"o"pai"biológico"melhor"do"mundo"é"um"pecador"por"natureza"e"falha"para"com"seus"filhos"de"

vez" em" quando." " Seu" Pai" celestial" nunca" falhará." " Se" cresceu" sem" um" pai," seu" Pai" celestial" pode"

amplamente"lhe"compensar"por"qualquer"perda"que"sofreu"neste"sentido.""Mas,"precisa"o"permitir"a"amáS

lo"incondicionalmente,"falar"como"Pai,"proteger"você"e"suprir"o"que"lhe"faltar." "Por" isso"a" importância"de"

sua" persistência" nestes" estudos" diários." " " Em" pouco" tempo" terá" formado" o" hábito" de" gastar" tempo" de"

qualidade"diariamente"com"seu"Pai"celestial.""Ele"quer"passar"tempo"com"você!""Sua"vida"será"melhor"por"

causa"disso."

"

"

"

"

"

"
"

Anotações:)Perguntas)ou)Comentários)para)Mais)Estudo)e)Discussão)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________)

)

)

)



Lição&2:&&O&Filho:&&O&Sacrifício&de&Deus&para&Mim&

Como$posso$ter$certeza$que$minha$nova$vida$

$E$meu$relacionamento$com$Deus$durará?$

Versículo&para&decorar:&II&Coríntios&5:21&
&
&
&
&
&
& Muitas'pessoas'são'escravizadas'por'inseguranças,'medos,'e'preocupações.''O'mundo'está'cheio'de'
atividade'religiosa' feita'por'pessoas'sinceras'tentando'com'toda'força'alcançar'ou'manter'algo'de'Deus.''
Cada'religião'tem'suas'próprias'idéias'a'respeito'daquilo'que'é'requisito'para'o'sucesso'espiritual.'
& Algumas' religiões'são'baseadas'em'conhecer&algo,'enquanto'outras' focalizam'em' fazer'ou'sentir'
algo.' 'Já'a'mensagem'da'Bíblia'diz'que'mesmo'que'o'saber,'fazer,'e'sentir'sejam'importantes,'sua'vida'e'
segurança'estão'enraizadas'em'quem'você'é' –' filho'de'Deus,'membro'da' Sua' família.' ' Cristianismo'é'a'
respeito'de'ser.'
' Na'primeira'lição'aprendemos'que'nos'tornamos'parte'da'família'de'Deus'por'nascimento'espiritual'
quando'nos'arrependemos'dos'nossos'pecados'e'confiamos'em'Cristo'como'nosso'Senhor'e'salvador.''Esta'
lição'ensina'que'a'segurança'da'sua'nova'vida'não'depende'daquilo'que'você'faz'ou'não'faz,'mas'na'obra'
de'Jesus'Cristo'que'lhe'deu'a'sua'nova'vida'espiritual.'
'

Primeiro'Dia:'Conheço&Meu&Pai&Celestial&Através&do&Seu&Filho&Jesus&Cristo&
&
&
&
'
'
'
' Jesus' disse' que' Deus' é' Espírito' (João' 4:24).' ' Moises' queria' ver' Deus,' mas' Deus' lhe' disse' que'
ninguém'podia'vêSLo'e'sobreviver'(Êxodo'33:20).''Como'você'vai'crescer'num'relacionamento'com'um'Pai'
celestial'que'é'invisível?'
'

•  Ler&João&1:18.&&Quem&“declara”,&explica,&ou&faz&conhecidas&as&verdades&sobre&Deus?'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler&João&5:17R18.&&Porque&os&Judeus&ficaram&irados&com&Jesus?'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler&João&14:6.&&Quantos&caminhos&existem&para&chegar&ao&Pai?'
_________________________________________________________________________________'

•  Ler&João&14;7.&&Como&posso&conhecer&o&Pai?'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler&João&14:8R11.&Qual&foi&o&pedido&de&Filipe?'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'

Pensamento&chave&da&semana:&A&segurança&da&minha&nova&vida&e&meu&
relacionamento&com&Deus&dependem&do&que&Jesus&Cristo&fez&na&sua&morte&e&

ressurreição,&não&do&que&conheço,&faço,&ou&sinto.&

Foco'de'Oração'Diária:'

• Ore'para'Deus'abrir'seu'coração'e'receber'a'Verdade'da'Sua'Palavra.'
• Ore'para'que'no'final'desta'lição'você'tenha'um'maior'entendimento'sobre'o'Senhor'Jesus'

Cristo'e'o'relacionamento'que'Ele'deseja'ter'com'você.'



&
•  Qual&foi&a&resposta&de&Jesus&ao&pedido&de&Filipe?'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
&

Provavelmente'você'já'ouviu'a'palavra'“Trindade”'em'relação'á'Deus'o'Pai,'Filho,'e'Espírito'Santo.''
A' palavra' “Trindade”' não' existe' na' Bíblia,'mas' a' palavra' usada' em'muitas' traduções' é' “Divindade”'
referindo' a' plenitude' de' Deus' como' Pai,' Filho' e' Espírito.' ' A' Bíblia' não' ensina' a' existência' de' três'
deuses,'mas'que'o'Deus' invisível' é' visto' através'do' Filho'e'experimentado' internamente'através'do'
Espírito.'
' Paulo' disse' que' Jesus' Cristo' é' a' plenitude' da' divindade' na' forma' humana' (Cl.' 2:9).' ' Em' outras'
palavras,' você'pode' conhecer' seu'Pai' celestial' porque' Ele' escolheu' se' revelar' na' forma' corporal' do'
nosso' Senhor' Jesus' Cristo.' ' Algumas' pessoas' chamaram' Jesus' Cristo' o' “HomemSDeus”' porque' ele' é'
plenamente'homem'e'Deus.'
' Isto'é'um'princípio' importante'para'aprender:'o'Deus' invisível'pode'ser'visto'em'forma'humana,'
como'ele'foi'visto'em'Jesus'Cristo.''Se'você'é'um'discípulo'verdadeiro'de'Jesus'Cristo,'pessoas'devem'
ver'Deus'em'você.''
•  De'qual'maneira'as'pessoas'que'o'conhecem'podem'ver'Deus'na'sua'vida?'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Em'qual'área'você'precisa'crescer'para'parecer'mais'com'Deus,'permitindo'que'as'pessoas'possam'

vêSLo'na'sua'vida?'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Pare' agora' mesmo' e' peça' em' oração' para' Deus' ajudáSlo' a' crescer' nesta' área' específica' para'

parecer'mais'com'Ele.'
'
Segundo'Dia:'Jesus&Cristo&pagou&o&castigo&pelo&meu&pecado;&Ele&É&a&minha&segurança&de&

vida&eterna&
&
&
& &
&

'
'
'
A'justiça'de'Deus'exige'o'cumprimento'do'castigo'do'pecado.''A'natureza'do'homem'danificada'pelo'

pecado'é'impotente'para'alcançar'a'meta'da'santidade'de'Deus.''O'amor'incondicional'de'Deus'o'motivou'
a'pagar'o'castigo'que'nós'merecemos'e'morrer'em'nosso'lugar.''Romanos'5:1'diz:'“Portanto''justificados'
pela'fé,'temos'paz'com'Deus”.''Justificação'é'um'termo'legal'que'significa'mais'do'que'apenas'perdão.''É'o'
perdão'baseado'na'plena'satisfação'legal'da'penalidade'do'pecado.'

•  Ler&2&Coríntios&5:19:21.'
•  O&que&Cristo&se&tornou&por&nós?&
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________'
•  Como&resultado&daquilo&que&Cristo&se&tornou,&o&que&nós&nos&tornamos?'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
&
Em'Cristo'você'se'tornou'a'justiça'de'Deus,'não'por'causa'de'alguma'coisa'que'você'fez,'mas'porque'

Cristo'pagou'o'castigo'do'pecado'na'Sua'morte'e'ressurreição.''Este'é'um'pensamento'poderoso!''Justiça'é'

Foco'de'Oração'Diária:'

• Peça'para'Deus'abrir'seu'coração'e'receber'a'Verdade'da'Sua'Palavra.'
• Ore'para'Deus'lhe'ajudar'a'entender'a'profundidade'incrível'de'tudo'que'Jesus'Cristo'fez'

quando'Ele'morreu'em'seu'lugar'e'ressuscitou.'
• Ore'para'Deus'lhe'fazer'uma'pessoa'mais'confiante'mediante'tudo'que'Jesus'Cristo'fez'por'você.''



estar' reto' ou' puro' na' presença' de' Deus.' ' Não' precisa' trabalhar' para' merecer' uma' posição' de' justiça'
perante'Deus.''Isto'é'algo'que'Jesus'Cristo'fez'por'você.''A'Bíblia'usa'outro'termo'legal'dizendo'que'Deus'
tem'“creditado”'justiça'na'sua'conta.' ' Isto'significa'que'Deus'tem'creditado'ou'transferido'justiça'na'sua'
conta'por'causa'da'obra'acabada'de'Cristo,'da'mesma'forma'que'talvez'transferisse'dinheiro'de'uma'conta'
para' outra,' creditando' fundos' naquela' conta.' ' A' seguir' é' a' seqüência' vista' em'2'Coríntios' 5:21:' ' Cristo'
tomou' teu'pecado'em' si'mesmo'quando'Ele'morreu'na' cruz;' Sua' ressurreição'e' vitoria' sobre'pecado'e'
morte' torna'possível' creditar' Sua' justiça'na' tua' conta.' 'Agora'esta' justiça'é'a' tua'posição' legal'e'oficial'
diante'de'Deus'porque'você'acreditou'naquilo'que'Ele'fez'por'você,'não'por'causa'de'qualquer'coisa'que'
você'fez.''

•  Ler&Romanos&4:1R3.&&Abraão&foi&declarado&justo&por&causa&de&alguma&coisa&que&ele&fez?&&Como&ou&
porque&Abraão&foi&declarado&a&ser&justo?'

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler&Romanos&4:4R5.&&Seguindo&o&exemplo&de&Abraão,&como&você&pode&ser&declarado&justo?'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler&Romanos&4:18R25.&&Estes&versículos&falam&do&exemplo&de&fé&que&Abraão&tinha&na&promessa&de&

Deus&para&lhe&dar&um&filho&e&fazêRlo&o&pai&de&muitas&nações&(povos).'
'

•  Ler&Romanos&4:21R22.&&Como&esta&justiça&foi&creditada&á&Abraão?'
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________'
•  Ler&Romanos&4:23R25.&&Como&a&justiça&de&Deus&é&creditada&para&você&hoje?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
'

Sua' posição' oficial' perante' Deus' é' a' justiça.' ' Você' fez' absolutamente' nada' para' merecer' esta'
posição,'mas'simplesmente'creu'naquilo'que'Cristo'fez'por'você.''Agora,'como'a'condição&da'sua'vida'
corresponder'sua'posição'de'justiça?''Provavelmente'tem'lido'histórias'de'reis'e'rainhas'que'nasceram'
com' uma' posição' elevada' e' mesmo' assim' viveram' suas' vidas' às' vezes' numa' maneira' que' não'
correspondiam'a'sua'realeza.'
•  Você&está&vivendo&sua&vida&numa&maneira&que&cada&vez&mais&corresponde&a&sua&posição&legal&de&

justiça&que&Jesus&Cristo&lhe&providenciou?&'
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Aliste&um&exemplo&desta&última&semana&de&algo&que&você&fez&ou&falou&simplesmente&porque&foi&a&

coisa&certa,&a&coisa&bíblica&a&fazer&ou&falar.&'
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Alistar&um&exemplo&desta&última&semana&quando&falhou&em&falar&ou&fazer&a&coisa&certa.''
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Concluir&este&tempo&com&Deus&e&a&Bíblia&orando&que&Deus&continue&lhe&ensinar&a&viver&de&numa&

maneira&tal&que&sua&condição&diária&poderia&crescer&cada&para&adequarRse&a&sua&posição&eterna&de&
justiça.&

'
'



Terceiro'Dia:'Minha&segurança&está&em&quem&sou,&não&naquilo&que&conheço,&faço,&ou&
sinto.&

&
&
&
&
& &

Você'aprendeu'que'sua'vida'eterna'e'perdão'do'pecado'não'dependem'das'suas'obras'(Efésios'2:8S9),'
mas'no'seu'nascimento'na'família'de'Deus'(João'3:1S9)'quando'recebeu'o'Senhor'Jesus'Cristo'como'seu'
Salvador'(João'1:12).''Tudo'isto'é'possível'por'causa'de'tudo'que'o'Senhor'Jesus'Cristo'fez'por'nós'na'sua'
morte' e' ressurreição.' ' Por' isso,' a' segurança' da' sua' nova' vida' e' relacionamento' com' Deus' não' estão'
baseado'naquilo'que'faz,'conhece,'ou'sente,'mas'naquilo'que'Deus'lhe'formou'para'ser.'

•  Ler& as& palavras& do& apostolo& Paulo& em& I& Coríntios& 15:10.& & Qual& foi& a& base& para& a& identidade& de&
Paulo?''

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Esta&confiança&foi&baseada&em&algo&que&ele&conheceu,&fez,&ou&sentiu?''
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Paulo& devia& a& confiança& dele& ao& seu& esforço& ou& ao& seu& conhecimento& de& sua& identidade& em&

Cristo?''
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler&João&1:12&de&novo.&&Quando&nasceu&de&novo,&você&se&tornou&o&filho&de&Deus.& &Pode&lembrar&

algum&exemplo&na&Bíblia&ou&na&criação&de&alguém&que&reverteu&o&estado&de&nascimento&para&o&
“não&nascimento”?''

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler&I&Pedro&1:3R5.&&Pedro&diz&que&você&nasceu&de&novo&para&uma&viva&esperança&pela&ressurreição&

de&Jesus&Cristo.&&Neste&mesmo&trecho,&de&quem&é&o&poder&que&lhe&guarda?''
_________________________________________________________________________________'

•  Ler& Romanos& 8:1.& & Você& aprendeu& o& significado& de& justificação.& & O& oposto& de& justificação& é&
condenação.&

•  Porque&você&pode&ficar&confiante&que&nunca&será&condenado&por&Deus?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
Esta&confiança&é&baseada&naquilo&que&você&sabe,&sente,faz,&ou&por&causa&de&quem&você&é&em&Cristo?'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
'

Pode'deserdar'seus'pais,'ficar'furioso'com'eles,'fugir'de'casa'e'nunca'mais'falar'com'eles,'mas'não'
pode'negar'o'seu'nascimento'ou'voltar'para'trás'e'não'nascer.''Sempre'será'o'filho'deles'independente'
daquilo'que'você'faz,'pensa,'ou'sente.''Este'conceito'ensina'a'diferença'entre'uma'posição'(nascido'um'
filho)'e'um'relacionamento.''Você'nunca'para'de'ser'o'filho'dos'seus'pais'mesmo'que'o'relacionamento'
esteja'alienado.''Da'mesma'forma,'uma'vez'que'coloca'sua'fé'em'Jesus'Cristo'como'seu'Salvador,'você'
nunca' deixa' de' ser' o' filho' de'Deus.' ' O' objetivo' destes' estudos' é' que' você' se' torne' tão' convicto' e'
seguro'no' seu' relacionamento' com'Deus'que' sua' vida' cada' vez'mais'mostre'os' efeitos' positivos' de'
quem'Deus'lhe'intencionou'que'fosse.''

'
'

Foco'de'Oração'Diária:'

• Ore'para'Deus'abrir'seu'coração'e'receber'a'Verdade'da'Sua'Palavra.'
• Ore'para'Deus'lhe'ajudar'a'crescer'no'entendimento'de'quem'você'é'em'Cristo.''



•  Alistar&pelo&menos&uma&área&de&insegurança&na&sua&vida&que&tem&lhe&incomodado.&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Como&uma&compreensão&de&sua&identidade&em&Cristo&deveria&afetar&sua&confiança&nesta&área?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler& Efésios& 1:3R6.& Muitas& pessoas& lutam& porque& sentem& que& seus& pais& ou& outras& pessoas&

importantes&na&sua&vida&não&lhe&aceitam.&
&

•  Mesmo&que&todas&as&pessoas&na&sua&vida&lhe&rejeitam,&onde&pode&encontrar&aceitação?''
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
'

Quarto'Dia:'Não&Tenho&Medo&das&Dúvidas&
& &
&
&
& &

Dúvidas'fazem'parte'da'vida.''A'questão'importante'é'como'lidamos'com'elas.'
' '

Jesus'tinha'ressuscitado'e'tinha'aparecido'á'alguns'dos'seus'discípulos.''Tomé'não'estava'presente'
naquela'ocasião'e'disse'que'ele'não'ia'acreditar'que'Jesus'estivesse'vivo'até'que'ele'colocasse'seu'dedo'no'
lugar'dos'pregos'e'sua'mão'no'lado'onde'entrou'a'lança.''Quando'Jesus'apareceu'à'próxima'vez,'em'vez'de'
repreender'Tomé'por'suas'dúvidas,'Jesus'o'convidou'fazer'exatamente'como'ele'tinha'dito'e'examinar'a'
evidencia'(João'20:24S29).'
' Você'pode'lidar'com'suas'dúvidas'na'mesma'maneira'por'encaráSlas'e'examinar'a'evidencia'escrita'
na' Bíblia.' ' Quando' fizer' isto' e' escolher' acreditar' na' Bíblia,' sua' fé' aumenta' e' você' se' torna'mais' forte'
espiritualmente.'
' Pode'aplicar'este'princípio'á' segurança'da' sua' salvação'do'pecado.' ' Se'em'algum'momento' tem'
duvidado'que'possa'alcançar'a'expectativa'de'Deus'e'pensado'que'talvez'pudesse'perder'sua'vida'eterna,'
pode'adquirir'confiança'por'encarar'estas'dúvidas'e'comparáSlas'á'verdade'da'Bíblia.'

•  Ler&I&João&5:9R13.&&Já&aceitou&o&presente&de&vida&eterna&dado&por&Deus&através&do&Seu&filho,&Jesus&
Cristo?&'

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  De&acordo&com&versículo&11,&o&que&o& texto&orienta&para&que&dúvidas&a&cerca&da&salvação&sejam&

resolvidas?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  De&acordo&com&versículo&10,&se&recusar&acreditar&no&registro&que&Deus&lhe&deu&na&Bíblia,&o&que&na&

realidade&está&dizendo&a&respeito&de&Deus?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  De&acordo&com&versículo&12,&qual&é&a&base&da&vida&eterna?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  De&acordo&com&versículo&13,&podemos&de&verdade&saber&que&tem&vida&eterna?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
'
'

Foco'de'Oração'Diária:'

• Pedir'para'Deus'abrir'seu'coração'para'receber'a'Verdade'da'Sua'Palavra.'
• Orar'que'Deus'lhe'mostre'como'lidar'com'suas'dúvidas'e'que'você'possa'entender'melhor'a'

segurança'da'sua'nova'vida'em'Cristo.'''



•  Também&em&versículo&13,&a&vida&eterna&é&algo&que&tenha&agora,&ou&é&algo&adquirida&no&futuro?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  O&que&significa&a&palavra&“eterna”?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Se&a&vida&eterna&terminasse&em&algum&momento,&ou&se&pudesse&perdêRla,&seria&eterna?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler&João&10:27R29.&Neste&trecho&Jesus&conta&uma&parábola&a&respeito&do&Bom&Pastor&que&dá&Sua&

vida&em&prol&das&ovelhas.&
•  De&acordo&com&as&palavras&de&Jesus&neste&trecho,&se&Ele&lhe&deu&vida&eterna,&existe&um&momento&

em&que&você&corre&perigo&em&perdêRla?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Existe&alguém&que&possa&lhe&tirar&dos&cuidados&do&seu&Bom&Pastor?&&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler&Filipenses&1:6.&&A&confiança&de&Paulo&estava&nos&Filipenses&ou&em&Cristo?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler&2&Timóteo&1:12.&&O&que&ou&quem&é&o&objeto&da&segurança&de&Paulo?&'
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________'
•  Ler&Judas&1:24R25.&&Quem&é&capaz&de&lhe&impedir&de&cair?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
&

Quinto'Dia:'Nada&Pode&Me&Separar&de&Deus&
'
'
'
'
'
'
' Muitas'pessoas'sofrem'de'uma'falta'de'identidade,'aceitação,'ou'confiança.''Nestas'primeiras'duas'
semanas' você' tem'aprendido' que' por' abraçar' a' graça' de'Deus' pela' fé,' você' tem'uma'nova' identidade'
maravilhosa'como'membro'da'família'de'Deus.''Você'é'aceito'eternamente'no'Senhor'Jesus'Cristo'e'tem'
segurança'sabendo'que'nunca'pode'perder'o'que'ganhou'porque'não'depende'daquilo'que'você'faz,'mas'
daquilo'que'Cristo'fez.''Paulo'resumiu'o'benefício'da'sua'nova'vida'em'Cristo'com'estas'palavras,'“Se'Deus'
é'por'nós,'quem'será'contra'nós?”'(Romanos'8:31)'

•  Ler&Romanos&8:35R39.&&Alistar&17&coisas&que&não&podem&lhe&separar&do&amor&de&Deus&mencionado&
por&Paulo&nestes&versículos.''

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________'

&
•  Meditar&e&considerar&o&significado&de&cada&item&alistado&acima.&

'

Foco'de'Oração'Diária:'

• Pedir'para'Deus'abrir'seu'coração'para'receber'a'Verdade'da'Sua'Palavra.'
• Orar'que'Deus'lhe'ensine'como'encontrar'sua'identidade,'confiança,'segurança,'aceitação'e'

refúgio'somente'nEle.'''



•  Existe&alguma&coisa&não&mencionada&nesta&lista&que&poderia&lhe&separar&do&amor&de&Deus?'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
'
Porque'Paulo'podia'falar'com'tanta'convicção?''Vamos'examinar'o'que'a'Bíblia'diz.'
Ler& Efésios& 1:12R14.& &Depois& de& crer& em&Cristo&para& a& salvação,& qual& é& o& selo& (ou& garantia& daquela&
promessa?''
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Cuidadosamente&examinar&versículo&13.&&O&Espírito&Santo&dá&o&selo&da&sua&salvação&ou&Ele&próprio&

é&o&selo?''
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Existe& alguém& ou& alguma& coisa& que& em& algum&momento& poderia& quebrar& ou& anular& o& selo& do&

Espírito&Santo&de&Deus?''
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Ler&Efésios&4:30.&&O&selo&do&Espírito&Santo&permanece&durante&quanto&tempo?''(O'Dia'da'redenção'

refere'ao'tempo'quando'Jesus'Cristo'vai'voltar'á'terra'para'estabelecer'seu'reino'eterno.)''
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Onde&você&está&encontrando&sua&identidade&e&valor&como&pessoa?''
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  A&sua&confiança&está&naquilo&que&você&faz&e&sente,&ou&está&naquilo&que&o&Senhor&Jesus&Cristo&fez&

por&você?''
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
•  Existe&alguma&razão&Bíblica&para&você&pensar&que&poderia&perder&sua&vida&nova&em&Cristo&algum&

dia?&'
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'
&

'

Anotações:&Perguntas&ou&Comentários&para&Mais&Estudo&e&Discussão&

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________&



Lição&3:&O&Espírito:&A&Presença&de&Deus&em&Mim&

Como&posso&saber&que&meu&relacionamento&com&Deus&é&mais&do&que&apenas&
um&pensamento&e&idéia&minha?&

Versículo&para&Decorar:&Efésios&5:18&

&

&

&

& O"Deus"Todo"Poderoso"expressando0se"em"três"pessoas"(Pai,"Filho,"e"Espírito)"é"um"conceito"que"é"
difícil"de"entender.""Mesmo"assim,"toda"pessoa"tem"papeis"e"expressões"diferentes"em"seu"ser"e"
personalidade.""Por"exemplo,"você"pode"ser"uma"mãe,"filha,"e"esposa"ao"mesmo"tempo,"mas"é"uma"pessoa"
só.""Você"já"conheceu"Deus"como"Pai"e"Filho.""Nesta"lição"vai"conhecê0Lo"como"o"Espírito"Santo,"a"presença"
de"Deus"em"você.""

" Deus"pode"parecer"muito"distante"quando"pensar"nele"sentado"num"trono"no"céu,"ou"em"Jesus"que"
viveu"e"morreu"dois"mil"anos"atrás.""Mas"Deus"não"é"distante!""Ele"vive"em"seus"seguidores"através"do"
Espírito"Santo."

" Em"lição"2,"aprendeu"que"Deus"lhe"deu"o"Espírito"Santo"como"o"selo"da"sua"salvação"e"nova"vida.""
Tem"muito"mais"a"aprender!""O"Espírito"Santo"de"Deus"não"é"apenas"uma"energia"espiritual"que"corre"pelo"
universo,"mas"a"aparência,"presença"e"pessoa"do"próprio"Deus"trabalhando"em"nós"e"no"mundo"ao"nosso"
redor."

Primeiro"Dia:"O&Espírito&de&Deus&Vive&em&Mim"

&

&

&

& &

A"Bíblia"ensina"que"Deus"vive"em"você!""Especificamente,"Deus"vive"em"você"através"do"Espírito"
Santo." Olhar"para"suas"mãos,"braços,"pernas,"e"pés.""Colocar"sua"mão"sobre"seu"coração.""Tocar"seu"rosto"e"
cabeça.""O"que"está"vendo"e"tocando"é"apenas"uma"casca"externa,"uma"casa"que"abriga"seu"espírito.""Agora"
que"você"é"Cristão,"Deus"está"presente"na"sua"“casa/casca”"na"forma"do"Espírito"Santo.""Deus"vive"em"
você!""

• Ler&João&14:15J27.&&Jesus&falou&estas&palavras&não&muito&tempo&antes&que&foi&crucificado.&&Como&
Jesus&disse&que&ia&consolar&seus&discípulos?&
_________________________________________________________________________________&

• Neste&mesmo&trecho,&procurar&todas&as&vezes&que&Deus&aparece&como&Pai,&Filho,&e&Espírito.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Pensamento&chave&da&semana:&O&momento&em&que&confiei&em&Jesus&Cristo&como&
meu& Salvador,& o& Espírito& de& Deus& veio& morar& em& meu& coração& para& cumprir& os&
propósitos&de&Deus&em&mim&e&através&de&mim.&&

Foco"de"Oração"Diária:"

• Pedir"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"a"Verdade"Bíblica."
• Hoje" pedir" para"Deus" lhe" ajudar" entender" o" que" significa" ter" seu" Espírito" vivendo" em" você" e"

como"este"fato"deve"afetar"sua"vida."



• Gastar&algum&tempo&refletindo&nas&palavras&de&Jesus&neste&trecho,&e&escrever&uma&breve&lista&das&
promessas&que&Jesus&lhe&dá&nestes&versículos.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler&I&João&3:24&e&4:13.&&Como&pode&saber&que&você&está&em&Deus&e&Ele&está&em&você?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler&I&Coríntios&6:19J20.&&Onde&está&o&Espírito&de&Deus?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Paulo&compara&seu&corpo&a&que?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Como&é&que&o&Espírito&de&Deus&veio&habitar&em&você?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• O&Espírito&entrou&na&sua&vida&por&causa&de&algo&especial&que&você&fez,&ou&algo&que&Deus&fez?&&
Especificamente,&o&que?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Desde&que&o&Espírito&de&Deus&habita&em&você,&como&isto&deve&afetar&seu&corpo&e&espírito&de&
acordo&com&I&Coríntios&6:20?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Você"aprendeu"que"o"Espírito"Santo"é"o"selo"da"sua"salvação,"sua"garantia"da"vida"eterna"dada"por"
Deus." " Efésios" 1:13"diz" que" você" recebeu"o" Espírito" Santo"de"Deus" quando" colocou" sua" fé" em" Jesus"
Cristo"como"seu"Senhor"e"Salvador.""De"fato,"Romanos"8:9"diz"que"se"não"tiver"o"Espírito"de"Deus,"indica"
que," na" realidade," não" pertence" a" Cristo." " Em" Romanos" 8:16," Paulo" diz" que" é" o" Espírito" Santo" que"
testemunha"com"seu"espírito"que"você"de"verdade"é"filho"de"Deus."

• Deus&vive&em&você&através&do&Seu&Espírito.&&Como&este&fato&deve&afetar&seus&pensamentos?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Alistar&um&exemplo&prático&de&como&seus&pensamentos&precisam&mudar&por&causa&da&habitação&
de& Deus& em& você.& Este" exemplo" pode" ser" um" pensamento" velho" que" precisa" descartar," ou" um"
pensamento"novo"que"precisa"considerar.&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&



• Dar&um&exemplo&concreto&de&uma&ação&que&você&possa&fazer&para&trazer&glória&á&Deus&agora&que&
Ele&vive&em&você.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

&

• Dar&um&exemplo&concreto&de&uma&ação&que&precisa&ser&eliminado&porque&Deus&habita&em&você.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Segundo"Dia:"O&Espírito&de&Deus&É&o&Poder&e&Presença&de&Deus&em&Mim&

"

"

"

" Algumas" pessoas" tentam" viver" pelos" dez" mandamentos" ou" pelo" princípio" de" Lucas" 6:31" “Como"
vocês"querem"que"os"outros"lhes"façam,"façam"também"vocês"a"eles.”""Estas"pessoas"tentam"fazer"coisas"
para"ganhar"ou"merecer"o" favor"de"Deus." " Independente"do"esforço"empregado"é" impossível"alcançar"o"
padrão" da" justiça" de"Deus." " O" Espírito" Santo" vive" em" você" para" que" pelo" poder" de"Deus," não" pelo" seu"
próprio"esforço,"você"pode"viver"uma"vida"justa."

" O"Apóstolo"Paulo"conhecia"a"frustração"de"não"poder"viver"a"Verdade"de"Deus"quando"dependia"do"
seu"esforço." "Ele" foi"criado"como"um"Judeu"devoto"e"tentou"ao"máximo"viver"pela"Lei"de"Deus"no"Velho"
Testamento.""O"problema"não"foi"a"Lei"de"Deus,"mas"algo"no"interior"dele."

• Ler&Romanos&7:7J20.&&O&que&Paulo&tinha&que&o&impediu&de&viver&a&vida&como&Deus&desejava?""
Notar"versículos"17"e"20"especialmente.""
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Ler&Romanos&7:21J23.&&Qual&foi&a&lei&ou&princípio&que&Paulo&descobriu?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Pensar&e&escrever&alguma&vez&específica&da&sua&vida&quando&sabia&o&deveria&fazer&e&mesmo&assim&
fez&o&oposto."
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• De&acordo&com&Paulo,&qual&foi&o&problema&que&lhe&impediu&de&fazer&o&que&era&certo?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Ler&Romanos&8:1J4.&&Qual&é&a&nova&lei&que&Paulo&descobriu&para&anular&o&que&ele&chama&a&lei&do&
pecado&e&a&morte?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• De&acordo&com&versículo&4&como&Deus&satisfaz&Sua&justiça&em&você?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

Foco"de"Oração"Diária:"

• Pedir"para"Deus"abrir"seu"coração"para"aprender"e"viver"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Orar"para"Deus"lhe"mostrar"como"o"Espírito"Santo"pode"lhe"dar"a"significância"e"propósito"

genuíno"que"sempre"quis"ter.""



"

• Ler&Romanos&8:5J9."Ter"a"mentalidade"da"carne"significa"que"seus"pensamentos"estão"controlados"
pelos"seus"desejos"sensuais"e"egoístas.""

• Em&contraste&disso,&o&que&significa&ter&a&mentalidade&do&Espírito?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Você&pode&agradar&a&Deus&por&trabalhar&mais,&fazer&mais,&ou&tentar&mais&no&seu&próprio&esforço&e&
poder?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

Para"resumir,"o"que"tem"visto"nestas"passagens"é"que"o"pecado"lhe" impede"de"viver"uma"vida"de"
justiça"estável"e"constante."O"princípio"de"pecado"na"sua"vida"sempre"lhe"arrasta"pra"baixo"assim"como"
a"lei"da"gravidade"sempre"puxa"objetos"em"direção"á"terra." "Mas,"assim"como"um"avião"pesado"pode"
voar"usando"princípios"da"aerodinâmica,"o"Espírito"de"Deus"em"você"lhe"capacita"de"vencer"os"efeitos"
da"sua"natureza"pecaminosa."Não"é"por"se"esforçar"mais,"mas"por"confiar"em"Deus"para"trabalhar"em"
sua"vida"através"do"Seu"Espírito"para"lhe"dar"uma"vida"de"vitória"e"propósito."

• Ler&Atos&4:8&e&31;&Atos&6:3&e&5;&Atos&7:55;&Atos&11:24;&Atos&13:9&e&52.&&O&que&estes&versículos&têm&
em&comum?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• O"livro"de"Atos"conta"como"os"discípulos"de"Jesus"Cristo"saíram"anunciando"as"boas"novas"de"uma"
vida"nova"em"Cristo"e"alguns"foram"mortos"por"causa"disso.""Qual&foi&a&fonte&do&poder&deles?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler&Efésios&3:14J19.&Como&Deus&lhe&fortalece&no&seu&íntimo&e&lhe&dar&o&poder&para&viver&uma&vida&
que&traz&honra&e&glória&a&Ele?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Anote&áreas&específicas&da&sua&vida&que&precisam&ser& fortalecidas,&e&depois&peça&para&Deus& lhe&
fortalecer&através&do&poder&do&seu&Espírito&Santo.&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Terceiro"Dia:&O&Espírito&de&Deus&Fala&a&Mim&

"

"

"

" "

Foco"de"Oração"Diária:"

• Pedir"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"e"viver"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Agradecer"a"Deus"por"Seu"Espírito"que"vive"em"você."
• Pedir"a"Deus"lhe"sensibilizar"para"ouvir"a"Sua"voz"quando"lhe"fala."



Às" vezes" pessoas" falam" de" escutar" uma" voz" no" seu" interior." " Alguns" chamam" esta" voz" sua"
consciência." " A" Bíblia" claramente" ensina" que"Deus" deu" ao" homem"uma" consciência" (Romanos" 2:15J16),"
porem"sua"consciência"é"imperfeita"e"pode"falhar"(I"Tim."4:2).""Discípulos"de"Cristo"tem"alguma"coisa"muito"
melhor"–"O"Espírito"de"Deus"que"habita"dentro"do"seu"ser"e"lhe"fala"com"a"voz"de"Deus.""O"Espírito"de"Deus"
pode"lhe"falar"através"da"sua"consciência,"através"das"Escrituras,"ou"pode"falar"no"fundo"do"seu"espírito"em"
maneiras"que"não"consegue"entender"ou"explicar"plenamente.&&&

• Ler& João& 16:7J8.& &Quando" Jesus" falou" do" trabalho" do" Espírito" ou" Consolador," Ele" escolheu" uma"
palavra"que"pode"ser"traduzido"como"“reprovar,"convencer,"persuadir,"mostrar,"ou"demonstrar.”&

• Jesus&diz&que&o&Espírito&Santo&lhe&convencerá&de&3&coisas.&&Quais&são?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Baseado& nesta& passagem,& quem& é& que& lhe& convenceu& do& seu& problema& de& pecado& e& sua&
necessidade&de&Jesus&Cristo?&&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Pode& lembrarJse& de& um& momento& esta& semana& quando& o& Espírito& Santo& lhe& mostrou& algum&
pecado&na&sua&vida?&&Qual&foi?&&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Pare&por& um& instante& e& pergunte& ao& Espírito& Santo& se& tem&outro&pecado&na& sua& vida&que& você&
precisa&abandonar.&

• Este"mesmo"versículo"diz"que"o"Espírito"Santo"lhe"convence"da"justiça.""Isto"significa"que"Ele"lhe"faz"
ciente"das"coisas"certas"que"deve"fazer.&

• Pode&lembrarJse&de&um&momento&quando&o&Espírito&Santo&lhe&cutucou&para&fazer&algo&porque&foi&
a&coisa&certa&para&fazer?&&O&que&foi?&&

• _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• O"Espírito"de"Deus"também"lhe"faz"ciente"do"juízo"ou"as"conseqüências"do"pecado.&

• Pode&lembrarJse&de&um&momento&quando&foi&tentado&a&pecar&e&escolheu&não&fazer&aquilo&porque&
refletiu&nas&conseqüências&de&precisar&prestar&contas&á&Deus?&&O&que&foi,&e&de&quem&era&a&voz&que&
lhe&advertiu?&&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

O" Espírito" de" Deus" lhe" convence" do" pecado," mas" é" muito" importante" entender" a" diferença" entre"
convicção" do" pecado" e" sentimentos" emocionais" de" culpa" falsa." " Culpa" falsa" pode" lhe" levar" a" sentir"
deprimido,"desesperançoso," impotente"e"a" lhe"sentir"miserável"e"vergonhoso." "Quando"o"Espírito"de"
Deus" lhe" convence" do" pecado" é" sempre"muito" claro" e" específico" e" tem"o"motivo" de" lhe" atrair" para"
Deus.""O"Espírito"de"Deus"lhe"motiva"á"se"aproximar"de"Deus"e"pedir"perdão"e"força"para"desviar0se"do"
pecado."



• Ler&Romanos&8:26.&&Já&sentiu&tão&esmagado&na&sua&alma&sobre&algo&que&gemia&internamente,&mas&
nem&sabia&como&articular&o&que&sentia?&"

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Qual& é& a& promessa& do& Espírito& de& Deus& para& você& para& estes& momentos?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Existe& algum& peso& no& seu& coração& agora& que& não& consegue& verbalizar& e& não& sabe& nem& como&
começar&a&orar?&&Qual&é&este&peso?&&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Pare& agora& e& agradeça& a&Deus,& pois& Ele& já& sabe& tudo& que& lhe& aflige&mesmo&que& você& não& sabe&
expressar.&&AgradeçaJlhe&por&lhe&dar&Seu&Espírito&na&sua&vida.&

Estes"são"algumas"das"muitas"maneiras"que"Deus" lhe"fala"através"do"Seu"Espírito"que"vive"dentro"de"
você"e" se"uniu" com"seu"espírito." "Às" vezes"pode" confundir" a" voz"dele" com"outros"pensamentos"que"
clamam"por"sua"atenção.""Mas,"o"Espírito"de"Deus"sempre"falará"a"verdade"e"nunca"contradiz"a"verdade"
que"você"encontra"na"Bíblia."

Quarto"Dia:"O&Espírito&de&Deus&Me&Faz&Mais&Parecido&Com&Cristo&

&

&

&

&

& João"16:14"diz"que"o"Espírito"Santo"traz"glória"para"o"Senhor"Jesus"Cristo.""Uma"das"maneiras"mais"
significantes"que"o"Espírito" faz" isto"e"por" lhe" fazer"mais"parecido" com"Cristo." "Quanto"mais" sua" vida"
reflete" Cristo" para" outros," quanto"mais" glória" Cristo" recebe." " O" Espírito" de" Deus" em" você" lhe" dar" o"
poder"para"crescer"e"se"tornar"como"Cristo"em"cada"aspecto"da"sua"vida."

• Ler&Gálatas&3:1J3.&&Tendo&recebido&uma&nova&vida&e&o&selo&do&Espírito&Santo&pela&fé,&como&você&
deve&continuar&crescendo&na&sua&jornada&com&Deus?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler& Gálatas& 5:16J18.& & Como& pode& vencer& os& desejos& carnais& que& lutam& dentro& de& você& e& lhe&
incentivam&a&pecar&e&ser&egoísta?&&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler&Gálatas&5:19J21.&&Se"tiver"alguma"palavra"que"não"entender,"pesquisar"o"significado.&

• Nota0se"que"o"último"item"na"lista"inclui"qualquer"outra"semelhante"aquilo"alistado!&

&

Foco"de"Oração"Diária:"

• Pedir"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Falar"para"Deus"que"você"deseja"crescer"espiritualmente"para"se"tornar"mais"parecido"com"

Cristo"em"cada"aspecto"da"sua"vida"para"que"sua"vida"traga"glória"á"Ele.""
"



• Pode&pensar&de&algo&na&sua&vida&este&mês&passado&que&se&qualificaria&como&uma&obra&da&carne?&&
O&que&seria?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler&Gálatas&5:22J23.&Nove"qualidades"são"alistadas"nestes"versículos.""Pesquisar"num"dicionário"ou"
outra"referencia"o"significado"de"qualquer"palavra"nesta"lista"que"não"entender.&

• Quais&destas&qualidades&precisam&ser&desenvolvidas&na&sua&vida?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler&Gálatas&4:24J25.""Quando&pertencer&a&Cristo,&o&que&deve&acontecer&com&os&desejos&carnais&e&as&
paixões&que&lutam&para&lhe&controlar?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Como&pode&crucificar&ou&dar&fim&ás&obras&da&carne&na&sua&vida?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Isto&implica&se&esforçar&muito&com&sua&própria&força&ou&implica&aprender&a&andar&no&Espírito?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Alistar&as&obras&da&carne&com&as&quais&você&luta.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Expressar&a&Deus&o&seu&desejo&de&se&livrar&destas&obras&da&carne&da&sua&vida.&&Pedir&para&Ele&tiráJ
las&e&lhe&fazer&ciente&quando&está&sendo&tentado&por&estes&velhos&desejos&carnais.&&Pedir&para&Ele&
lhe&lembrar&das&conseqüências&de&ceder&àquelas&tentações.&

• Pedir&para&Deus&fortalecer&sua&vontade&fazer&o&certo&e&diminuir&sua&vontade&de&fazer&o&errado.&

• Pedir&para&Deus&lhe&ensinar&como&andar&no&Espírito.&&Isto&será&o&foco&do&próximo&estudo.&

Observar"que"a"palavra"“fruto”"em"Gálatas"5:22"é" singular." "Quer"dizer,"estas"nove"qualidades" são"o"
fruto"do"Espírito"Santo"na"sua"vida.""Se"tiver"uma"destas"qualidades,"terá"todas"em"algum"grau.""Não"é"o"
resultado"do"seu"esforço"para"melhorar0se,"mas"é"o"fruto"do"trabalho"do"Espírito"de"Deus"na"sua"vida"
para"lhe"fazer"mais"parecido"com"Cristo.""Quanto"mais"você"cresce"na"graça"e"conhecimento"de"Jesus"
Cristo," quanto" mais" estas" qualidades" florescerão" e" distinguirão" sua" personalidade." " Enquanto" isto"
acontece,"desejos"carnais"terão"menos"controle"na"sua"vida."

Quinto"Dia:"O&Espírito&de&Deus&Deseja&Controlar&Minha&Vida&

"

"

"

" "

"

Foco"de"Oração"Diária:"

• Pedir"para"Deus"abrir"seu"coração"para"aprender"e"viver"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Pedir"para"Deus"lhe"mostrar"o"que"significa"ser"cheio"do"e"controlado"pelo"Espírito"Santo."
• Expressar"para"Deus"seu"desejo"de"viver"sua"vida"controlado"pelo"Seu"Espírito."

"



O"que"significa"“andar"no"Espírito”?""Que"tal"os"versículos"em"Atos"que"falam"dos"discípulos"estando"
cheios"do"Espírito"Santo?""Como"isto"pode"ser"uma"realidade"na"sua"vida?""Estas"perguntas"são"o"foco"
deste"estudo.""

• Ler&Efésios&5:18.&&Este&versículo&é&uma&sugestão&ou&uma&ordem?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Quando&alguém&está&embriagado&com&álcool,&quem&ou&o&que&está&no&controle&da&vida&dele?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Como&isto&se&compara&com&estar&cheio&do&Espírito&Santo?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

Você"aprendeu"que"o"Espírito"Santo"não"é"alguma"fonte"misteriosa"de"energia,"mas"é"a"aparência"
espiritual" de" Deus" na" sua" vida" e" no"mundo" ao" seu" redor." " Estar" cheio" do" Espírito" não" sugere" uma"
imagem"de"se"encher"de"um"combustível"cósmico,"mas"permitir"o"Espírito"de"Deus"encher"cada"aspecto"
da" sua" vida." " Uma" pessoa" cheia" do" Espírito" é" alguém" que" permite" Deus" controlar" sua" vida"
completamente." " Em" outros" lugares" na" Bíblia," esta" vida" dirigida" pelo" Espírito" é" chamada" “andar" no"
Espírito.”"A"questão"não"é" você" ganhar"mais"do"Espírito" Santo,"mas"o" Espírito" Santo" ganhando"mais"
controle"de"você!"

• Ler&Efésios&4:30.&&Dar&um&exemplo&de&como&pode&entristecer&o&Espírito&Santo.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Ler&I&Tessalonicenses&5:19.&&Qual&seria&um&exemplo&de&apagar,&matar,&ou&extinguir&o&Espírito&
Santo?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

Quando"você"permitir"que"o"pecado"fique"alojado"na"sua"vida,"você"limita"o"controle"do"Espírito"de"
Deus."Também"quando"o"Espírito"Santo" lhe"encoraja"a" fazer"o"que"é"certo"e"a"evitar"o"pecado"e"sua"
conseqüências"e"você"recusa"obedecer,"você"limita"o"controle"dele"na"sua"vida."

• Ler&I&João&1:9.&&Em&preparação&de&convidar&o&Espírito&Santo&lhe&encher&e&controlar&sua&vida,&faça&
uma& lista&de&qualquer&pecado&que&não& tem&confessado&á&Deus&concordando&com&Ele&que&estas&
obras& da& carne& são& de& fato& pecados& que& danificam& sua& vida& e& seu& relacionamento& com& Deus.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Escrever&as&palavras&de&I&João&1:9&em&letras&grandes&por&cima&da&sua&lista&de&pecados,&
reivindicando&a&promessa&do&perdão&e&purificação&de&toda&injustiça&dada&por&Deus.&

• Ler&I&João&5:14J15.&&É&a&vontade&de&Deus&para&você&estar&cheio&do&Espírito&Santo?&&Por&quê?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

&



• Qual&foi&o&versículo&que&leu&mais&cedo&hoje&com&a&ordem&de&estar&cheio&do&Espírito?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Pare&agora&mesmo&e&peça&a&Deus&para&lhe&encher&com&Seu&Espírito&e&assumir&o&controle&de&cada&
aspecto&da&sua&mente,&coração,&alma,&e&espírito.&&Peça&a&Deus&lhe&fazer&ciente&dos&momentos&em&
que&tentar&tomar&este&controle&de&volta.&

• Qual&versículo&viu&mais&cedo&esta&semana&que&falou&que&o&Espírito&lhe&convence&do&pecado,&da&
justiça,&e&do&juízo?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• De&acordo&com&I&João&5:14J15,&Deus&respondeu&sua&oração&para&lhe&encher&do&Espírito&Santo?&
_________________________________________________________________________________&

• Ler&Colossenses&2:6.&&Você&recebeu&Jesus&Cristo&como&seu&Senhor&e&Salvador&por&fazer&algo&para&
merecer&a&vida&eterna,&ou&aceitou&a&graça&de&Deus&através&da&fé,&crendo&nas&palavras&dele&na&
Bíblia?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• De&acordo&com&o&versículo&acima,&como&pode&andar&no&Espírito?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• O&caminhar&no&Espírito&é&algo&que&depende&dos&seus&sentimentos,&obras&ou&experiências,&ou&é&por&
aceitar&a&graça&de&Deus&pela&fé,&crendo&naquilo&que&Ele&tem&falado&na&Bíblia?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

&

&

"

"

"

"

"

"

&

"

Anotações:&Perguntas&ou&Comentários&para&Mais&Estudo&e&Discussão&

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________&
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Lição&4:&Verdade:&Deus&Fala&Comigo&Através&da&Bíblia!

Como!posso!conhecer!melhor!a!Deus?!

Versículo&para&Decorar:&II&Timóteo&3:16E17&

&

&

&

& Deus"entrou"na"sua"vida"e"misturou"a"vida"Dele"com"a"sua"como"Pai,"Filho"e"Espírito." "A"proposta"

principal"desta" lição"é"conhecê?lo"melhor."Conhecemos"as"pessoas"verdadeiramente"quando"convivemos"

com"elas," tendo" tempo"com"as"mesmas," falando"e"escutando"cuidadosamente"ao"que" falam." "O"mesmo"

princípio"vale"para"desenvolver"seu"relacionamento"com"Deus."

" O"Espírito"de"Deus"fala"a"você"através"da"Bíblia,"e"você"fala"com"Deus"em"oração."Gastar"tempo"de"

qualidade"com"Deus" lendo,"estudando"e"meditando"na"Bíblia"é"parte"essencial"de" ser"discípulo"de" Jesus"

Cristo." "Em" lição"3,"você"aprendeu"que"é"possível"confundir"a"voz"do"Espírito"de"Deus"com"outras"vozes.""

Para"minimizar"esta"possibilidade,"Deus"lhe"deu"Sua"verdade"na"forma"escrita"na"Bíblia,"e"pode"ter"certeza"

que"o"Espírito"dele"nunca"ia"falar"algo"contrário"aos"ensinamentos"da"Bíblia.""

" A"Bíblia"está"no"centro"do"seu" relacionamento"com"Deus."Seu"conhecimento"a" respeito"de"Deus,"

veio"da"Bíblia.""Também"é"nela"você"descobre"princípios"básicos"e"verdades"sobre"a"vida,"exemplificadas"na"

vida"de"pessoas"como"você,"e"aprende"a"respeito"de"se"mesmo."E"pode"medir"todas"as"coisas"da"vida"pela"

verdade"absoluta"da"Palavra"de"Deus."

Primeiro"Dia:"A&Bíblia&é&a&Palavra&de&Deus&Dada&á&Mim&

&

&

&

" "
A"Bíblia"é"um"livro"único.""Não"é"apenas"um"livro"a&respeito"de"Deus;"reivindica"ser"escrita"por"Deus"

usando"as"personalidades,"perspectivas,"culturas"e"vocabulários"de"mais"de"40"autores"em"3"continentes"
durante"um"período"de"1600"anos.""Deus"inspirou"estes"homens"a"escreverem"as"próprias"palavras"que"ele"
queria"para"desenvolver"relacionamentos"poderosos"e"íntimos"com"pessoas"como"você.""

" Por"um"momento"segure"sua"Bíblia"na"mão.""Olhe"para"ela.""Está"segurando"na"sua"mão"as"exatas"
palavras"de"Deus"escritas"á"você." "A"Bíblia"usa"vários"sinônimos"e" frases"para" falar"das"palavras"de"Deus"
como"a"“palavra"do"Senhor”,"“estatutos”,"“escrituras”,"“preceitos”,"a"“lei”"e"outras." "Todas"estas"frases"e"
palavras"apontam"para"o" livro"maravilhoso"que"você" segura"na" sua"mão,"a" carta"amorosa"de"Deus"para"
você.""

• Ler&II&Timóteo&3:16E17.&Paulo"usou"uma"palavra"Grega"para"inspiração"que"significa"literalmente"
“respiro"de"Deus”."Quanto&da&Bíblia&é&inspirado&ou&respirado&de&Deus?&

Pensamento& chave& da& semana:& A& Bíblia& é& inspirada& por& Deus& e& é& meu& padrão&
absoluto&da&verdade.&É&o&meio&pelo&qual&posso&medir&todas&as&coisas&e&aprofundar&meu&
relacionamento&com&Deus.&

Foco"de"Oração"Diária:"

• Ore"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"e"viver"a"verdade"da"Sua"Palavra."
• Ore"para"Deus"lhe"encher"de"desejo"enquanto"aprende"mais"a"respeito"de"como"construir"um"

relacionamento"com"Ele"na"sua"Palavra."
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler&Provérbios&30:5E6.&&Quando&estudar&a&Bíblia&deveria&focalizar&em&conhecer&o&sentido&geral&do&
trecho,&entender&a&história,&ou&em&cada&palavra?&Obs.&Veja&na&NVI.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler&Mateus& 5:17E18.& Jesus" falou" que" Deus" vai" preservar" toda" palavra" e" até" a" menor" letra" ou" o"
menor"traço(acento)"da"sua"Palavra"enquanto"o"céu"e"a"terra"existir.&

Deus"não"apenas"promete"preservar"todas"as"palavras"das"Escrituras,"mas"Ele"é"capaz"de"comunicar"
a"verdade"claramente"e"sem"erro"em"cada"língua"da"terra.""Línguas"mudam"com"tempo,"e"a"tradução"da"
Bíblia" é" sempre" uma" obra" em" progresso." " Algumas" traduções" são"melhores" e"mais" precisas" do" que"
outras." " Por" hora," porém," a" Bíblia" em" suas" mãos" é" a" coisa" mais" importante." Leia," estude," medite,"
acredite,"ame?a"e"viva?a!""Quando"crescer"em"entendimento"bíblico,"achará"uma"tradução"da"Bíblia"que"
é"a"melhor"para"você."

• Ler&Salmo&19:7E11.&&Fazer&uma&lista&das&características&da&Palavra&de&Deus&que&encontrar&nestes&
versículos,&lembrando&os&sinônimos&utilizados&para&referirEse&a&Bíblia.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler& Salmo& 119:97E104.&Cada" versículo" (com"a" exceção" de" 3)" nestes" 176" versículos" de" Salmo" 119"
menciona"a"Palavra"de"Deus"de"alguma"maneira"e"é"o"capítulo"mais"comprido"na"Bíblia.""Enquanto"
ler,"notar"o"relacionamento"profundo"e"amoroso"que"o"salmista"tinha"com"Deus"e"com"Sua"Palavra.&

• Alistar&pelo&menos&cinco&benefícios&que&o&salmista&gozava&por&causa&do&seu&relacionamento&com&a&
Palavra&de&Deus.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Alistar&pelo&menos&cinco&atividades&ou&atitudes&que&o&salmista&incorporava&na&sua&vida&como&
resultado&do&seu&relacionamento&com&a&palavra&de&Deus.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Pode& escrever& pelo&menos& uma&mudança& que& fará& na& sua& vida& ou& sua& agenda& para& que& possa&
aprofundar& seu& relacionamento& com&Deus&através&do&estudo&da&Bíblia?&Um"bom"exemplo" seria"
separar"um"tempo"e"local"específico"para"seu"estudo"da"Palavra."Assim"seu"estudo"poderá"se"tornar"
mais"estável."&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

&
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Segundo"Dia:"A&Bíblia&É&Minha&Luz&para&Meu&Caminho&Nesta&Vida&

&

&

&

"

Seu" tempo" na" Bíblia" deve" ser" bem" pessoal" e" deve" contribuir" para" o" desenvolvimento" do" seu"
relacionamento" com" Deus." " Quando" pessoas" dizem" que" a" Bíblia" é" maçante" ou" difícil" de" entender,"
geralmente"significa"que"não" tem"um"relacionamento"genuíno"com"Deus"ou" talvez"não"entendam"como"
Deus"quer"comunicar"lhes"através"da"Sua"Palavra."

" O" objetivo" do" estudo" da" Bíblia" não" deve" ser" apenas" ganhar" informação," mas" aprofundar" " seu"
caminhar" com"Deus"e"descobrir" a" verdade"dele"para" lidar" com"os"desafios" e"oportunidades"da" sua" vida"
diária." "Conhecimento"Bíblico"por"se"só"não"garante"um"relacionamento"profundo"com"Deus."Crescer"no"
seu" relacionamento" com"Deus" requer" você" permitir" o" Espírito" de" Deus" controlar" sua" vida" e" requer" sua"
aplicação"da"verdade"Bíblica"á"todas"as"áreas"da"sua"vida."

• Ler&Salmo&119:105.&&Explicar&o&que&significa&para&a&Bíblia&iluminar&seu&caminho.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Dar&um&exemplo&específico&de&uma&decisão&que&precisa&tomar,&e&depois&pedir&a&Deus&lhe&dar&a&luz&
que& precisa& na& Bíblia& para& tomar& a& decisão& certa.& & Se" não" souber" onde" procurar" na" Bíblia" para"
achar"a"luz"que"necessita,"peça"ajuda"de"um"crente"mais"maduro."&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ler&Hebreus&4:12.&A&Bíblia&é&tanto&viva&como&poderosa&e&eficaz!&

Embora" as" histórias" e" os" princípios" da" Bíblia" tenham" sido" registrados" séculos" atrás," são" vivos" no"
sentido"de"que"as"mesmas"verdades"estão"sendo"experimentadas"hoje"nas"vidas"das"pessoas"da"mesma"
forma"como"foram"vividas"no"passado."

• Ler& Romanos& 15:4.& & Qual& é& um& exemplo& específico& de& como& a& Bíblia& lhe& concedeu& consolo& ou&
esperança&neste&último&mês?&"

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler&I&Coríntios&10:1E11.&Paulo"usou"o"exemplo"do"Êxodo"dos"Hebreus"do"Egito"no"Velho"Testamento"
para" demonstrar" como" a" verdade" de" Deus" é" benéfica" para" nós" hoje." " Escrever& uma& passagem&
Bíblica&específica&que&vai&usar&esta&semana&ou&como&exemplo&para&seguir,&uma&advertência&para&
evitar,& ou& uma& verdade& para& lhe& guiar.& & Pode" ser" uma" passagem" que" leu" nesta" lição" hoje."
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

Foco"de"Oração"Diária:"

• Orar"para"Deus"abrir"seu"entendimento"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Pedir"para"Deus"lhe"mostrar"uma"verdade"na"Bíblia"que"lhe"dá"esperança"e"direção"para"uma"

área"de"necessidade"na"sua"vida."
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Terceiro"Dia:"O&Espírito&de&Deus&Me&Ensina&a&Bíblia&

"

"

"

" Qualquer" pessoa" pode" ler" a" Bíblia" como" literatura" e"muitos" lêem" assim." " Se," porém," seu" alvo" é"
construir" um" relacionamento" íntimo" com" Deus" que" vai" além" do" conhecimento" Bíblico," existe" uma"
dimensão"espiritual"que"precisa"considerar.""O"Espírito"de"Deus"que"habita"em"você"lhe"guia"na"verdade"de"
Deus."

• Ler&João&14:26&e&16:13E15.& &Sendo"a"Bíblia"divinamente"inspirada,"é"razoável"pensar"que"Deus"lhe"
guiaria"no"entendimento"da"sua"palavra." "Ele" faz" isto"através"do"seu"Espírito"que"habita"em"você"
sendo"um"discípulo"de"Cristo."

• Ler& I& Coríntios& 2:6E9.& Paulo& compara& quais& dois& tipos& de& sabedoria& neste& trecho?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler& I&Coríntios&2:10E12." "Paulo" fala"que"o"Espírito"de"Deus"ensina"você"Sua"sabedoria"e"que"estas"
coisas"profundas"sobre"Ele"não"podem"ser"compreendidas"senão"através"Dele."

• Ler&I&Coríntios&2:13.&O"Espírito"Santo"lhe"ensina"a"verdade"de"Deus"ao"comparar"coisas"espirituais"
com" coisas" espirituais." " Quer" dizer," o" Espírito" de" Deus" ensina" às" pessoas" controladas" por" Ele" a"
verdade"de"Deus,"ao"comparar"verdades"espirituais"descritas"em"um"lugar"da"Bíblia"com"a"verdade"
descrita"em"outro"lugar"da"Bíblia."

• Ler& I& Coríntios& 2:14.&No"estado"natural," o" indivíduo" sem"uma"nova" vida" em"Cristo" não" consegue"
compreender" a" profundeza" espiritual" das" Escrituras." " Qualquer" um" pode" ler" as" Escrituras"
superficialmente,"mas"a"verdade"de"Deus"é"discernida"espiritualmente"ou"entendido"apenas"pelos"
filhos"de"Deus." "A"verdade"de"Deus"é"escondida"da"compreensão"daqueles"que"não"O"conhecem.""
Entendimento"pleno"requer"a"orientação"do"Espírito"de"Deus."

• Ler& I& Coríntios& 2:15E16.&A" pessoa" controlada" pelo" Espírito" Santo" é" capaz" de" julgar," discernir," ou"
examinar"as"verdades"da"Bíblia"enquanto"ela"aprende"a"mente"de"Cristo"através"das"Escrituras"e"
com"a"orientação"do"Espírito"Santo."

Qualquer"crente"tem"acesso"ás"verdades"profundas"da"Palavra"de"Deus"através"do"Espírito"de"Deus"que"
habita"nele.""O"Espírito,"porém"também"usa"outros"meios"para"ensinar?lhe"a"verdade"de"Deus"além"da"
voz"no"seu"interior."

• Ler& Atos& 8:26E31.& &O" Espírito" Santo" levou" Filipe" para" o" deserto" para" ajudar" o" Etíope" entender" a"
passagem"das"Escrituras"que"estava"lendo.""Muitas"vezes"o"Espírito"de"Deus"usa"outros"crentes"para"
fazer"Sua"obra"na"vida"de"uma"pessoa."

• Ler& Efésios& 4:11E16.& &Nota?se" que" Deus" também" dá" pastores" e"mestres" à" igreja" para" instruir" os"
crentes"sobre"a"verdade"de"Deus." "Muitas"vezes"os"pastores"e"mestres"nos"ministram"através"dos"
seus" livros,"CDs," fitas,"ou"outros"métodos"de"comunicar" lições"que"eles" têm"aprendido"por" filtrar"
suas"experiências"de"vida"pela"Palavra"de"Deus"com"a"orientação"do"Espírito"Santo."

• Além&do&Espírito&Santo,&quais&são&as&pessoas&que&Deus&tem&colocado&na&sua&vida&para&te&ensinar&a&
Bíblia?&

Foco"de"Oração"Diária:"

• Orar"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"e"viver"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Pedir"para"Deus"lhe"ensinar"algo"hoje"na"Bíblia"que"fará"uma"diferença"na"sua"vida."
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Alistar&pelo&menos&um&passo&que&você&fará&para&melhor&beneficiarEse&do&esforço&dos&outros&em&
lhe&ensinar."
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

Quarto"Dia:"A&Bíblia&É&Autoridade&Absoluta&Sobre&Minha&Vida&

&

&

&

" A"Bíblia"é"a"Palavra"de"Deus,"você"deve"segui?la"como"a"autoridade"absoluta"pela"qual"você"toma"
decisões"e"viver"sua"vida.""Em"vez"de"pesquisar"na"Bíblia"para"validar"suas"idéias,"a"verdade"de"Deus"deve"
servir"de"base"para"formular"suas"idéias." "Em"vez"de"tomar"decisões"baseadas"no"sentimento"ou"instinto,"
deve"tomar"suas"decisões"baseadas"nos"princípios"da"verdade"de"Deus.""A"Bíblia"é"a"verdade"absoluta"que"
Deus"lhe"deu"pela"qual"você"pode"avaliar"suas"circunstancias,"sentimentos,"experiências"e"idéias.""

• Ler& Mateus& 17:1E5.& & Este" trecho" descreve" um"momento" no" auge" da" vida" e" ministério" de" Jesus"
quando" foi" transformado"e" apareceu"na" gloria"plena"da" Sua"majestade." "Os" Seus"discípulos"mais"
próximos,"Pedro,"Tiago,"e"João,"estavam"juntos"e"nunca"esqueceram"esta"experiência"maravilhosa.&

• Ler&II&Pedro&1:16E18.&&Anos"depois,"Pedro"escreveu"daquela"experiência"que"teve"com"Jesus"no"
Monte"da"Transfiguração.""Feche&seus&olhos&e&tente&imaginar&como&teria&sido&ver&Jesus&em&Sua&
glória&e&ouvir&a&voz&de&Deus.&

• Ler&II&Pedro&1:19.&&O&que&Pedro&considerou&ser&mais&certo&e&seguro&do&que&o&testemunho&dos&seus&
próprios&olhos&e&ouvidos?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler& II& Pedro& 1:20E21.& &A" profecia" de" que" Pedro" fala" se" refere" às" Escrituras," outra" maneira" para"
referir?se"à"Palavra"de"Deus.""Esta"passagem"também"confirma"o"que"aprendeu"antes"sobre"a"divina"
inspiração" da" Bíblia." " A" Bíblia" é" a" autoridade" absoluta" porque" é" o" resultado" do" Espírito" de"Deus"
falando"através"de"homens"de"Deus"controlados"pelo"Espírito"Santo.&

• Ler&Mateus&7:29.&&Quando"Jesus"terminou"de"ensinar,"o"povo"ficou"maravilhado"da"autoridade"com"
qual"ele"falava.""Ele"falou"as"palavras"de"Deus.&

• As&pessoas&verdadeiramente&escutam&quando&você&fala?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Como&você&pode& incorporar&a&autoridade&da&Palavra&de&Deus&na&sua&comunicação&com&outros?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Alistar& uma& verdade&bíblica& que& já& aprendeu&a& aplicar& na& sua& vida&que&pode& compartilhar& com&
outra&pessoa&quando&Deus&lhe&der&a&oportunidade.&

Foco"de"Oração"Diária:"

• Orar"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Orar"para"Deus"lhe"mostrar"qualquer"área"da"sua"vida"que"precisa"ser"submissa"á"autoridade"da"

Sua"Verdade"absoluta."
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ler&João&17:17.&Na"sua"oração"ao"Pai,"Jesus"falou"que"a"Palavra"de"Deus"é"a"verdade.""A"Bíblia"não"
apenas"é"verdade;"ela"é"a"verdade,"a"verdade"absoluta"de"Deus.&

• Ler&João&1:1E2&e&1:14.&&Jesus"Cristo"é"a"Palavra"Viva"de"Deus.""A"Bíblia"é"a"Palavra"escrita.""Tanto"a"
palavra"viva"como"a"palavra"escrita"incorporam"a"autoridade"plena"e"absoluta"de"Deus"para"lhe"
instruir"em"todas"as"questões"da"sua"vida.&&

• Quais&áreas&de&insegurança,&medo,&dúvidas&ou&Questionamentos&na&sua&vida&podem&beneficiarEse&
da& verdade& absoluta& da& Bíblia?& & Como& pode& aplicar& a& verdade& Bíblica& nestas& áreas?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Quinto"Dia:"A&Bíblia&É&Minha&Conexão&Diária&com&Deus&

&

&

&
" "

Poucas"coisas"podem"ser"mais" importantes"para" seu" relacionamento"crescente"com"Deus"do"que"
gastar"tempo"diariamente"na"Bíblia.""Uma"vez"que"aprende"como"a"Bíblia"fortifica"seu"relacionamento"com"
Deus,"é"natural"antecipar"com"alegria"o"tempo"gasto"na"Palavra."

• Ler&II&Timóteo&2:15.&Aprender"a"Bíblia"requer"estudo,"e"tem"maneiras"certas"e"erradas"para"estudar"
a" Bíblia." " Independente" do" seu" nível" atual" é" uma" aventura" da" vida" inteira" para" você" crescer" e"
melhorar" sua" capacidade" de" estudar" a" Bíblia." " A" única" coisa" que"Deus" lhe" requer" é" o" desejo" de"
crescer"e"a"disposição"a"se"disciplinar"a"dedicar"tempo"diariamente"na"Palavra."""

Enquanto"continua"estudando"firmemente"nesta"apostila,"está"estabelecendo"boas"práticas"de"estudos"
Bíblicos." Está" desenvolvendo" o" hábito" de" dar" tempo" de" qualidade" para" a" Bíblia" todo" dia." " É" preciso"
apenas" poucas" semanas" para" formar" um" hábito." " Quando" terminar" o" estudo" desta" apostila," terá"
formado" o" alicerce" da" disciplina" para" sua" vida" inteira." " Também," em" escrever" as" respostas" das"
perguntas,"está"formando"a"base"para"uma"prática"rica"de"recordar"o"que"Deus"lhe"fala"através"da"Bíblia"
e"sua"resposta"a"Ele."

• Ler&II&Timóteo&3:14E15.&&Sua"salvação"foi"o"resultado"de"ouvir"e"acreditar"a"mensagem"nas"Escrituras"
igual"à"de"Timóteo."

• Além&do&Espírito&Santo,&quais&influências&humanas&você&acha&que&ajudaram&na&formação&bíblica&
de&Timóteo?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Ler&I&Pedro&2:1E3.""Um"nenê"recém"nascido"parece"estar"constantemente"com"fome.""Deus"implanta"
no"nenê"este"desejo"para"promover"crescimento"através"do"leite"materno.""Mesmo"que"você"é"um"
seguidor"de"Cristo"durante"muitos"anos,"Pedro"diz"que"deve"ter"esta"mesma"sede"para"a"Palavra"de"
Deus" para" que" possa" crescer" no" seu" caminhar" espiritual." " Se" não" tiver" este" fome" e" sede," ele"
questiona"a"saúde"do"seu"relacionamento"com"O"Senhor"em"versículo"3.""

Foco"de"Oração"Diária:"

• Orar"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Pedir"para"Deus"lhe"dar"forças"e"disciplina"para"ser"constante"e"comprometido"no"seu"tempo"

diário"com"Ele"na"Bíblia."
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• Pare&e&considere&honestamente&sua&sede&pela&a&Palavra&de&Deus.&&Todo"mundo"passa"por"períodos"
de" secura" espiritual," mas" o" crente" cheio" do" Espírito" deve" encontrar" realização," gozo," e" paz" do"
tempo" gasto" na" Bíblia." " Se" achar" que" o" estudo" Bíblico" falta" propósito" e" alegria," considerar" as"
possíveis"causas"a"seguir:"

Conhece"a"Deus"verdadeiramente?""Se"nunca"experimentou"a"vida"nova"que"falamos"antes"
por" se"arrepender"do" seu"pecado"e" colocar" sua" fé"na"obra"completa"de" Jesus"Cristo," falar"
imediatamente" com"uma" das" pessoas" que" identificou" como" alguém" colocado" na" sua" vida"
para"lhe"ensinar"a"Bíblia."

Talvez"você" seja"um"discípulo"de"Cristo,"mas"existe"algum"pecado"ou"pecados"na" sua"vida"
que"impedem"sua"comunhão"com"Deus.""Se"isto"for"o"caso,"você"não"está"vivendo"uma"vida"
coerente"e"cheia"do"Espírito"Santo."

Existem"outras"possibilidades." "Se"nenhuma"das"opções"acima" lhe"cabe,"procurar"ajuda"de"
alguém"para"descobrir"como"de"melhorar"seu"relacionamento"com"Deus"através"da"Bíblia."

• Ler& João&15:1E10.& &A"palavra" ‘permanecer’"aparece"várias"vezes"neste" trecho." "Em&sua&opinião,&o&
que&significa&‘permanecer&em&Cristo’?&"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Em"João"15:7"dois"tipos"de"permanecer"são"mencionados.""Além&de&permanecer&em&Cristo,&qual&
outro&tipo&de&permanecer&é&necessário&para&uma&vida&de&orações&respondidas?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Versículo"5"fala"que"não"pode"fazer"nada"sem"Cristo.""Você&acredita&nisto?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Quais&são&dois&ou&três&desafios&mais&importantes&que&está&enfrentando&na&sua&vida&agora?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Escrever&pelo&menos&duas&maneiras&específicas&que&poderia&utilizar&para&incluir&Cristo&enquanto&
enfrenta&esta&tarefa,&atividade,&ou&desafio.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

&

&

&

"

"

"

Anotações:&Perguntas&ou&Comentários&para&Mais&Estudo&e&Discussão&

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________&



Lição&5:&Oração:&Eu&Falo&Com&Deus&
Como$posso$saber$se$minha$oração$é$eficaz?$

Versículo&para&Decorar:&Efésios&6:18&
!
!
!
! Lucas! 11:1:! Um! dos! discípulos! de! Jesus! se! aproximou! dele! e! falou,! “Mestre,! ensina;nos! a! orar.”!
Jesus! não! respondeu! a! este! pedido! com! uma! lista! de! técnicas! de! como! orar,!mas! com! um!modelo! de!
conversação!com!o!Pai!celestial.!!Oração!é!falar!com!Deus.!!Você!aprende!a!orar!orando,!do!mesmo!jeito!
que!uma!criança!aprende!a!falar!falando.!
! A!conversa!de!uma!criança!pequena!aprendendo!a!falar!é!limitada!e!geralmente!gira!em!torno!das!
necessidades!da!vida.!!“Estou!com!fome.!Estou!com!sono.!Quero!isto!ou!aquilo.”!Isto!é!similar!á!aprender!a!
orar.!!Começa!num!nível!básico!e!aos!poucos!amadurece!e!cresce,!aprendendo!que!não!há!limites!para!a!
intimidade!que!você!pode!ter!com!Deus.!
! Nesta! lição! você! aprenderá! alguns! elementos! essenciais! da! oração.! ! Seu! foco,! porém,! deve! ser:!
desenvolver! a! disciplina! e! hábito! de! falar! com! Deus.! ! Não! deve! se! preocupar! em! adquirir! e! dominar!
linguagem!ou!técnicas!especiais.!!Assim!como!Deus!lhe!fala!através!da!Bíblia,!você!fala!com!Deus!através!
de!oração.!
!
Primeiro!Dia:!Oração&é&a&Maneira&Pela&Qual&Falo&Com&Deus&
!
!
!
!!!!!!!
! !Durante!a!primeira!lição!desta!apostila!você!olhou!uma!das!passagens!mais!conhecidas!da!Bíblia!
chamada! “O! Pai! Nosso”.! ! Muitas! pessoas! têm! o! hábito! de! repetir! as! palavras! exatas! desta! oração!
maravilhosa.! !A! intenção!de!Jesus,!porém,!foi!dar!aos!seus!discípulos!um!modelo!de!oração!mais!do!que!
uma! oração! a! ser! repetida! palavra! por! palavra.! ! Antes! de! tudo! Jesus! fez! alguns! comentários! gerais! a!
respeito!de!oração.!

• Leia& Mateus& 6:5C6.& & Não! existe! nada! de! errado! em! orar! publicamente! ou! com! outros.! ! A!
motivação,!porém,!em!orar!publicamente!deve!ser!para!falar!com!Deus!e!não!para!ser!visto!ou!
ouvido!por!outros.!!Isto!seria!hipocrisia.!!Jesus!ensina!a!importância!do!tempo!falando!com!Deus!
a!sós,!algo!bem!pessoal.&

• Qual& é& o& seu& horário& diariamente& para& passar& tempo& com& Deus& lendo& a& Bíblia& e& orando?&&
Também,& o& que& faz& normalmente& durante& este& tempo?& & Se! ainda! estiver! lutando! para!
estabelecer!uma!rotina!diária!que!funcione!para!você!e!sua!agenda,!completar!fielmente!estas!
lições! (cinco! dos! sete! dias! semanais)! lhe! ajudará! desenvolver! hábitos! bons! para! sua! vida! de!
estudo!bíblico!e!oração.&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________&
&

• Você&tem&um&local&costumeiro&para&seu&encontro&com&Deus?& &Onde?& &Pode!ser!num!lugar!da!
casa!onde!pode!estar!sozinho,!ou!talvez!precise!descobrir!um!cantinho!de!uma!lanchonete!ou!
uma!biblioteca.!&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________&

&

Pensamento&chave&da&semana:&Oração&é&minha&linha&direta&com&Deus.&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Ore!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!verdade!da!Sua!Palavra.!
• Peça!para!Deus!lhe!dar!um!entendimento!maior!sobre!os!princípios!da!oração.!



• Leia&Mateus&6:7.&&Qual&é&a&advertência&de&Jesus&neste&versículo?&&
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Leia&Mateus&6:8.&&Você&pode&surpreender&Deus&em&oração&lhe&contando&algo&que&Ele&ainda&não&
conhece?&&Existe&algum&assunto&“tabu”&para&o&diálogo&com&Deus?&!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Leia&Mateus&6:9.&&Você!tem!um!Pai!celestial!que!lhe!ama!e!que!anseia!ter!diálogo!com!você.&
• Qual&é&a&palavra&que&aparece&logo&após&“Pai”&no&versículo&9?&&

____________________________________________________________________________!
• A! oração! é! um! diálogo! intensamente! pessoal,! Deus! é!NOSSO! Pai.! ! Existe! uma! dimensão! de!

‘família’!em!oração.&
• Escreva&um&pedido&de&oração&que&possa&compartilhar&com&alguém&esta&semana&e&também&se&

ofereça& a& orar& por& algum& pedido& dessa& pessoa.& Ao! escrever! estes! pedidos,! você! pode!
compartilhar!com!o!outro!quando!e!como!Deus!responde!suas!orações.!&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________&

• O&que&é&dito&a&respeito&do&nome&de&Deus&no&versículo&9?&&
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________!

• Existem!muitas!maneiras!para!expressar! a! idéia!de!que!o!nome!de!Deus!deve! ser! santificado,!
santo,!especial,!destacado,!ou!venerado.&

• Quais&são&algumas&maneiras&de&exaltar&o&nome&de&Deus&na&sua&vida?&&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Como!um!Cristão,!você!carrega!o!nome!de!Cristo.! !Um!Cristão!é!um!seguidor!ou!um!discípulo!
(aprendiz)! de! Cristo.! ! Escreva& uma& maneira& específica& em& que& você& pedirá& a& Deus& agora&
mesmo&para&fazer&Seu&nome&especial&na&sua&vida&esta&semana.&Por!exemplo,!se!tem!fofocado!
ou! possui! uma! fonte! de! intriga! no! trabalho,! poderia! trazer! honra! para! o! nome! de! Cristo!
permitindo!que!Ele!mude!você!para!ser!pacificador.!&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________&

• Leia&Mateus&6:10.& &Reflita& cuidadosamente&neste&versículo.& &Quando&orar&deve& se&preocupar&
principalmente&com&aquilo&que&você&quer&ou&com&aquilo&que&Deus&quer?&&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

! !
! A!oração!é!a!maneira!que!alinhamos!a!vontade!de!Deus!com!nossa!vida!aqui!na!Terra.!!Em!outras!
palavras,!oramos!e!examinamos!as!Escrituras!para!descobrir!a!mente!de!Deus!para!lidar!com!os!desafios,!
problemas! e! oportunidades! da! vida.! ! Oração! não! é! para! impressionar! a! Deus,! ganhar! o! favor! dele,! ou!
convencê;lo!a!fazer!algo!que!queremos.!!Este!entendimento!é!muito!importante!para!ter!orações!eficazes.!!
Amanhã,!examinaremos!o!restante!desta!oração!modelo.!
!
!
!



Segundo!Dia:!Oração&É&Tão&Necessário&Quanto&Minha&Comida&Diária&
&
&
&
&
!!!!!!!Existem!outras!partes!desta!oração!modelo!em!Mateus!6!que!exigem!sua!atenção.!

• Leia&Mateus&6:11.&&O!conceito!de!pão$nosso$de$cada$dia$representa!aquilo!que!é!necessário!para!
sustentar!sua!vida!hoje.! !A!ênfase!está!naquilo!que!precisa,!não!necessariamente!naquilo!que!
deseja!ou!pensa!que!precisa.!
&

• Leia&Filipenses&4:19.&&O!convite!para!pedir!de!Deus!o!suprimento!do!seu!pão!de!cada!dia!inclui!
outras!necessidades!além!das! físicas.! !Liste&outros&tipos&de&necessidades&que&existem&na&sua&
vida&além&de&necessidades&físicas.&!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Leia&Mateus& 6:12.& &Dívidas! e! iniquidades! são! algumas! palavras! usadas! na! Bíblia! para! falar! de!
pecado.! ! Jesus! lhe! ensina! a! pedir! para! Deus! perdoar! qualquer! pecado! específico& que! tenha!
cometido!e!para!você!também!poder!perdoar!outros.!

• Leia&Mateus& 6:14C15.! O! conceito! de! perdão! é! tão! importante! que! Jesus! o! enfatizou! de! novo!
depois!de!ensinar!este!modelo!de!oração.!

• Leia& Efésios& 4:32& e& Colossenses& 3:13.! ! A! mesma! verdade! sobre! perdão! é! ensinada! nestes!
versículos!pelo!apóstolo!Paulo.!

• Existe& alguém& na& sua& vida& a& quem& talvez& não& tenha& liberado& perdão?&&
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________!

• Porque&não&tem&o/os&perdoado?&!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________!

• Será&que&você&luta&com&culpa&por&causa&da&mágoa&ou&amargura&que&guarda&no&coração&contra&
alguém&que&não&perdoou?&&Sente&que&suas&orações&não&são&ouvidas&também?&&!
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Se& existir& alguém& na& sua& vida& que& ainda& não& perdoou,& qual& é& o& princípio& bíblico& para& você&
obedecer?!!
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Leia&Mateus&6:13.&&Outra!maneira!para!expressar!este!pedido!de!oração!é!pedir!a!Deus!para!não!
lhe!deixar!ser!tentado.!

• Leia&Tiago&1:1C4.!!Estes!versículos!falam!de!um!tipo!especial!de!tentação!definido!como!provação$
da$sua$fé.!!Este!tipo!de!provação!lhe!fortalece.!

• Leia&Tiago&1:12C15.&&O!tipo!de!tentação!discutido!aqui!é!sua!natureza!pecaminosa!que!lhe!atrai!
para!o!pecado.!!Esta!tentação!não!se!origina!de!Deus,!mas!da!sua!carne.!
Jesus!lhe!ensina!a!orar!para!ter!força!e!coragem!em!fazer!as!escolhas!certas!e!não!permitir!que!
desejos!pessoais!o!apanhem!na!armadilha!das!muitas!tentações!da!vida.! !Em!outras!palavras,!
orar!para!que!o!Espírito!de!Deus!lhe!controle!e!guie!em!vez!de!ser!controlado!pela!sua!natureza!
pecaminosa.!!Este!é!o!mundo!e!o!reino!Dele,!e!não!seu.!!Você!deve!viver!sua!vida!para!agradar!a!
Ele!ao!em!vez!do!contrário.!Você!aprendeu!ontem!a!descobrir!os!propósitos!de!Deus!através!da!
oração!e!não!fazer!suas!exigências!a!Ele.!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Orar!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!e!viver!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Falar!com!Deus!a!respeito!das!questões!mais!importantes!na!sua!vida!hoje.!



• Qual& é& uma& tentação& específica& que& lhe& frustra?& A! solução! não! é! se! esforçar! mais! ou!
desenvolver! mais! força! de! vontade,! mas! orar! para! que! não! seja! atraído! pela! tentação! e! o!
pecado!que!isto!gera.!!Desta!maneira,!como!diz!em!versículo!13,!o!poder!vem!de!Deus,!e!não!de!
você.!!Também!a!glória!é!atribuída!a!Deus!por!lhe!dar!a!vitória!sobre!a!tentação.!!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Pare&agora&e&peça&a&Deus&que&não&permita&você&caia&na&tentação&que&escreveu,&mas&peça&que&
Ele&lhe&der&a&força&para&viver&em&santidade&e&glorificar&o&nome&dEle&pela&mudança&na&sua&vida.&
Escreva! este! pedido! acrescentando! a! data! de! hoje! para! que! quando! acontecer! você! possa!
agradecer!a!Deus!pela!vitória.!!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________!

!
Terceiro!Dia:!Minha&Oração&Deve&Ser&Uma&Comunicação&Completa&
!
!
!
!
!
! Quando! sua! experiência! em! oração! e! conhecimento! bíblico! aumentar,! você! crescerá! no! seu!
entendimento!dos!elementos!da!oração.!

• Leia&Efésios&6:18.&&Liste&as&palavras&“todos,&toda,&tudo”&neste&versículo.&!
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Para!orar!“toda!oração”!você!precisa!entender!os!vários!tipos!de!oração.! !Oração!em!si!é!um!
termo!geral!e!pode!referir!a!várias!maneiras!de!comunicar;se!com!Deus.!

• Súplica!significa!um!pedido!específico!e!é!mencionado!em!Efésios!6:18.!Deve!ser!tão!específico!
quanto!possível!quando!você!orar.!!Assim!não!terá!dúvidas!quanto!ao!“quando”!e!“como”!Deus!
responde!sua!oração.!

• Intercessão&é!uma!oração!específica!para!outros,!ou!como!Paulo!fala!aqui!“súplica!para!todos!
os!santos”!ou!crentes.!

a. Leia& Romanos& 8:26C27& e& 8:34.& O! fato! de! que! o! Espírito! Santo! e! Jesus! Cristo!
intercedem!por!você!deve!lhe!encorajar!para!interceder!por!outros.!

b. Leia& I& Timóteo& 2:1.! Isto! é! outro! lembrete! que! Deus! deseja! que! oremos! ou!
intercedamos!por!outros.!

• Ações&de&Graça!é!ainda!outro!elemento!da!oração!mencionado!em!I!Timóteo!2:1.!!Oração!deve!
incluir!nossa!gratidão!genuína!a!Deus.!!

! Leia& Colossenses& 4:2.& Este! versículo! confirma! a! necessidade! de! sermos!
agradecidos!na!oração.!

! Leia& Hebreus& 13:15.& Além! de! ações! de! graça,! este! versículo! acrescenta! o!
elemento!de!louvor!na!sua!comunicação!com!Deus.!

• Louvor!é!sua!oferta!verbal!a!Deus!para!celebrar!quem!Ele!é.!
A!oração!é!muito!mais!do!que!apresentar! sua! lista!de!desejos!para!Deus!e!pedir!que!Ele! lhe!

conceda!as!coisas!citadas.!!Você!precisa!aprender!a!utilizar!os!quatro!elementos!de!oração!listados!
acima.!

!
!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Orar!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Pedir!para!Deus!lhe!ensinar!novas!dimensões!de!oração.!



• Louvor.&&Escreva&pelo&menos&três&aspectos&do&caráter&de&Deus&pelo&quais&você&O&louva.&Louve;
O!por!quem!Ele!é.!!O!livro!dos!Salmos!tem!muitos!exemplos!de!louvor.!!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Ações&de&Graça.!Escreva&pelo&menos&três&coisas&específicas&pelas&quais&você&agradece&a&Deus.&&
Agradecê;Lo!pelo!que!Ele!faz.!!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Súplicas.! !Escreva&dois&pedidos&específicos&que&está&pedindo&de&Deus&esta&semana.&&Coloque&
também&a&data.&!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________!

• Intercessão.! !Escreva& pelo&menos& dois& pedidos& específicos& para& outras& pessoas.& & Coloque& a&
data.!!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

&
Estes!elementos!de!oração!não!são!uma!fórmula!para!orar.!!Não!refletem!uma!ordem!ou!prioridade!

específica.!!Uma!boa!vida!de!oração,!porém,!contém!um!equilíbrio!entre!estes!elementos.!!Você!aprenderá!
outras!características!e!princípios!de!oração!durante!seu!crescimento!nesta!comunicação!maravilhosa!com!
Deus.!
!
Quarto!Dia:!Minha&Comunicação&em&Oração&Deve&Ser&Constante&
!
!
!
!
!
! Na!essência,!oração!simplesmente!significa!falar!com!Deus.!!Mas!a!oração!é!mais!do!que!uma!mera!
atividade!ou!algo!em!que!se!pratica!de!vez!em!quando.! !Oração!deve!ser!um!estado!da!sua!mente,!um!
estilo!de!vida,!uma!ligação!constante!com!seu!Deus!que!tanto!lhe!ama.!

• Leia&Efésios&6:18.&&Quando&se&deve&orar?&!
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Leia& I& Tessalonicenses& 5:17.& & Com& qual& freqüência& devemos& orar?&
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

!
Você!já!fez!uma!viagem!longa!com!um!amigo!próximo!ou!parente!e!experimentou!momentos!em!

que! ficaram!em!silêncio,!não!porque!estavam!chateados!ou!distantes!emocionalmente,!mas!porque!não!
tinha!nada!pra!falar!no!momento?!!A!comunicação!não!ficou!quebrada!ou!fragmentada!porque!cada!um!
sabia!que!o!outro!estava!logo!aí!pronto!para!escutar!se!falasse.!!É!isto!que!significa!orar!sem!cessar;!uma!
abertura!constante!com!Deus.! !Também!significa!que!é! irrelevante!sua!posição!física!(de!joelhos,!em!pé,!
deitado!no!chão,!andando,!dirigindo)!enquanto!está!em!comunicação!com!Deus.!

!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Orar!que!Deus!lhe!fortaleça!para!ser!cada!vez!mais!constante!na!sua!vida!de!oração.!



• Leia&Efésios&6:18&de&novo.&&O&que&significa&orar&com&toda&perseverança&ou&insistência?&!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!
&

Você!deve!continuar!orando!sobre!algo!até! ter!confiança!de!que!está!ciente!da!vontade!de!Deus!
sobre! a! questão.! ! Às! vezes,! Deus! responde! não! concedendo! nosso! pedido! porque! Ele! sabe! que! não! é!
necessário!ou!talvez!até!possa!ser!prejudicial!para!nós.!!Outras!vezes!não!nos!responde!imediatamente!ou!
da! maneira! que! imaginamos.! ! Também! certos! obstáculos,! incluindo! pecado! não! confessado,! podem!
impedir! suas! orações.! ! Peça! para! Deus! lhe!mostrar! pecados! específicos! e! atitudes! erradas! (padrões! de!
pensamentos)!que!você!desconhece!ou!está!insensível.!!

!Às!vezes,!quando!orar!sobre!algo!repetidamente!sentirá!paz!no!coração!com!a!convicção!de!que!
Deus!lhe!ouviu!e!irá!responder.!!Por!exemplo,!Hebreus!11:13!fala!de!homens!e!mulheres!de!fé!do!Antigo!
Testamento!que!persistiram!em!oração!até!receberam!confirmação!de!que!Deus!ia!responder!sua!oração!
mesmo!após!a!morte.!!

• Leia&os&seguintes&versículos&e&liste&ao&lado&uma&possível&razão&pelo&qual&a&oração&talvez&não&
pudesse&ser&respondida:&&

1. Salmo&66:18&______________________________________________________!
2. Mateus&6:14C15&_____________________________________________________&
3. I&Pedro&3:7&______________________________________________________&
4. Tiago&4:2&_______________________________________________________&
5. Tiago&4:3&_______________________________________________________&
6. Provérbios&28:9_____________________________________________________&

• Quando&observar&a&lista&acima,&liste&qualquer&empecilho&específico&para&oração&na&sua&vida.&&
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• O&que&vai&fazer&sobre&estes&obstáculos?&&
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________!

!
Como!qualquer!boa!comunicação,!a!oração!requer!esforço!e!uma!mente!focada.!!!Em!oração!você!

aprofunda!seu!relacionamento!com!Deus!e!descobre!a!vontade!dEle!a!respeito!das!questões!em!sua!vida.!
• Leia&Colossenses&4:2.!!EncontraCse&o&mesmo&pensamento&de&vigiar&em&oração&em&Efésios&6:18?&

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________!

• Leia&Marcos&14:38.!
!
Vigiar!em!oração!significa!ficar!acordado!e!alerta.!!Muitas!pessoas!tem!descoberto!como!é!fácil!para!

a!mente! se! desviar! durante! oração,! como! Jesus! advertiu! em!Marcos! 14.! ! Uma!maneira! para! vigiar! em!
oração! é! manter! uma! planilha! ou! diário! de! oração.! ! Você! já! tem! registrado! pedidos! de! oração! nesta!
apostila!junto!com!sua!interação!com!a!Palavra!de!Deus.!
! É!uma!boa! idéia!enquanto!continuar!seus!estudos!aqui!começar!a!escrever!um!diário!para! incluir!
sua!comunicação!com!Deus!através!da!oração!e!da!Bíblia.!!Você!pode!começar!de!uma!forma!simples!com!
um!caderno! simples! recordando!um!pouco!a! cada!dia,! indicando!a! lição!mais! importante!que!aprendeu!
naquele!dia!e! listando!seus!pedidos!de!oração.! !Na!medida!em!que!Deus! responder! suas!orações,!pode!
indicar! isto!na!margem!ou!numa!coluna! separada!no!diário! junto!ao!dia!em!que! fez!o!pedido.! ! Se! tiver!
perguntas,!consulte!um!crente!mais!experiente.!!Talvez!queira!fazer!desta!apostila!seu!diário!até!terminar!
e!daí!em!diante!começar!um!diário!separado.!
!
!



Quinto!Dia:!Oração&É&Indispensável&Para&Crescer&No&Meu&Relacionamento&Com&Deus&
&
&
&
&
! !

Quando!experimentar!suas!orações!sendo!respondidas!por!Deus,!sua!fé!irá!crescer!e!seu!caminhar!
com!Ele!se!tornará!mais!real!e!precioso!cada!dia.! !A!oração!é!mais!do!que!uma!atividade!e!mais!do!que!
uma!atitude!da!mente.!!Oração!é!a!essência!do!seu!relacionamento!com!Deus.!

• Leia&I&Timóteo&2:5.&&Quem&é&a&única&pessoa&que&pode&nos&conectar&com&Deus?&Não!precisa!de!
um! sacerdote! ou! “santo”,! outra! pessoa,! ou! algum!mediador! (que! não! seja! Jesus)! para! suas!
orações!porque!Jesus!Cristo!é!seu!sacerdote!no!céu.!&
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________&

• Leia&Hebreus&4:15&e&Hebreus&10:19C23.&&Explique&a&confiança&que&você&pode&ter&quando&orar&e&
o&porquê&desta&confiança.&&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Leia& I& João&5:14C15.&Este!versículo! também!dará!a!você!confiança!em!oração!quando!orar!de!
acordo!com!a!vontade!de!Deus.! !Onde&podemos&descobrir&a&vontade&de&Deus&para&orar&com&
esta&confiança?&&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Leia&Filipenses&4:6C7.&Anote&a&sua&preocupação&maior&neste&momento.& &De&acordo&com&esta&
passagem&como&você&deve&lidar&com&esta&preocupação&(ou&ansiedade)&neste&momento?&&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

• Leia& I& Tessalonicenses& 5:18.& &Provavelmente! você! não! tem! dificuldade! em! agradecer! a! Deus!
pelas!muitas! bênçãos! da! sua! vida.! ! Existem! outros!momentos,! porém,! quando! devemos! Lhe!
render!graças!mesmo!quando!não!podemos!ver!a!benção!desejada.&

• &
• Você&está&numa&circunstancia&desafiadora&na&sua&vida&neste&momento?&De&acordo&com&este&

versículo,&o&que&deve&fazer?&&Pode&fazêClo&agora&mesmo?&&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

!
A!oração!envolve!seu!relacionamento!completo!com!Deus!o!Pai,!Filho!e!Espírito!Santo.& &Também!

um!relacionamento!completo!de!oração!lhe!envolverá!no!corpo,!alma!e!espírito.!
!
• Leia&João&14:13C14;&15:15;&e&16:23C24.!
• A&quem&você&deve&dirigir&suas&orações?&!

___________________________________________________________________________!
• No&nome&de&quem&você&deve&pedir?&!

____________________________________________________________________________!
!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Orar!para!aprofundar!seu!relacionamento!hoje!com!Deus.!



Muitas!pessoas!terminam!suas!orações!dizendo!algo!do!tipo,!“No!nome!de!Jesus!eu!oro,!amém.”!
Isto!é!algo!bom!para! falar,!mas!não!é!um!requisito!para!garantir! respostas!à!oração.! !Quando!orar,! “no!
nome! de! Jesus”! está! reconhecendo! que! Deus! responde! nossas! orações! com! base! na! obra! de! Jesus!
independente!das!palavras!usadas.!

• Leia&Efésios&2:18&e&6:18.&
• Leia&Judas&1:20&
!
Orar! no! Espírito! é! o! oposto! de! orar! com! desejo! egoísta.! Oração! é! um! relacionamento!

completamente!espiritual!com!Deus.!!O!Espírito!de!Deus,!que!vive!em!você,!lhe!dá!acesso!direto!ao!seu!Pai!
celestial.!!Pode!entrar!na!presença!do!Pai!confiadamente!porque!vem!no!nome!do!seu!filho,!Jesus!Cristo.!!
Na!medida!do!possível!você!pede!as!coisas!que!sabe!ser!da!vontade!dEle!por!ter!descoberto! isto!na!Sua!
Palavra.!!Assim,!você!pode!ter!confiança!que!Ele!responderá!seus!pedidos!da!maneira!e!no!tempo!dEle.!
!
&

&
!
!
!
!
!
!

Anotações:&Perguntas&ou&Comentários&para&Mais&Estudo&e&Discussão&

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________&



Lição&6:&Orientação:&Descobrindo&Como&Deus&Me&Guia&

Como$Deus$me$guia?$
Versículo&para&decorar:&Efésios&5:17&

$
&

&
! Quase!todo!discípulo!de!Jesus!Cristo!luta!(no!passado,!presente,!ou!futuro)!com!a!questão!de!como!
descobrir! a! vontade! de! Deus! e! ser! guiado! por! Ele.! ! A! vida! está! cheia! de!muitas! escolhas! diariamente.!!
Algumas!decisões!são!de!pouca!relevância,!outros!são!de!extrema!importância.!!Como!um!crente!sincero!
pode!tomar!a!decisão!certa!para!qualquer!situação!na!sua!vida?!
! Para! entender! como!Deus! guia! você,! é! bom! reconhecer! que! a! Bíblia! dá! direção! clara! para! cada!
Cristão,! incluindo! você,! a! respeito! da! vida! que! cada! um! deve! viver.! ! Independente! do! tempo,! lugar! ou!
cultura,!existem!certas!coisas!que!Deus!quer!de!todos!nós.!!Deus!também!tem!um!plano!específico!e!único!
para!cada!cristão!e!o!guia!para!fazer!as!melhores!escolhas!para!cada!evento!da!sua!vida.!!Nesta!lição,!você!
aprenderá! como! Deus! o! guia! e! descobrirá! os! recursos! que! ele! providencia! para! o! ajudar! a! seguir! Sua!
liderança.! !Seu!papel!é!concentrarSse!em!ser!o!que!Deus!quer!e!depois!Ele! lhe!guiará!passo!a!passo!pela!
vida,!enquanto!você!cumpre!o!propósito!único!que!Ele!tem!para!você.!
!
Primeiro!Dia:!A&Vontade&de&Deus&para&Mim&É&Revelada&na&Bíblia&

!
!

!
!
! A! vontade! de! Deus! é! aquilo! que! Ele! deseja,! é! Seu! propósito! estabelecido,! é! Seu! prazer! ou! Sua!
escolha!em!qualquer!situação.!!Em!João!5:30!Jesus!disse!que!Ele!veio!fazer!a!vontade!do!Pai!e!não!a!sua!
própria! vontade.! ! Ele! repetiu! este! compromisso! em! João! 6:38! e! em! outras! ocasiões.! ! Nós! temos! um!
compromisso!com!Deus!também.! !Na!oração!do!“Pai!Nosso”!aprendemos!a!orar!que!a!vontade!de!Deus!
seja!feita!na!terra!como!no!céu.!

• Leia&Efésios&5:17.&Você!deve!conhecer!a!vontade!de!Deus!para!sua!vida.!!Se!Deus!quer!que!conheça!
Sua!vontade,!então!deve!ser!acessível!e!possível!de!entender.!

• Leia& I&Coríntios&2:11K16.& &Na!quarta! lição,!você!olhou!esta!passagem!contrastando!a!sabedoria!de!
Deus!com!a!sabedoria!do!mundo.!!Paulo!conclui!versículo!16!dizendo!que!temos!a!mente!de!Cristo.!!
A!mesma!palavra!pode!significar!proposta'ou!vontade.'!A!fonte!principal!para!revelar!a!vontade!de!
Deus!é!Sua!Palavra,!a!Bíblia.!

A!Bíblia!contém!declarações!claras!da!vontade!de!Deus.! !Sua!responsabilidade!é!seguir!o!exemplo!de!
Cristo!e!buscar!conhecer!a!vontade!de!Deus!acima!da!sua!vontade!e!orar!que!se!torne!uma!realidade!na!
terra!assim!como!no!céu.!

• Leia&estas&passagens&e&descreva&a&vontade&de&Deus&em&cada&caso:!
1. Romanos&12:1K2.!!

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

2. I&Tessalonicenses&4:3K7.!!
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________!

3. I&Tessalonicenses&5:18.!!
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!
!

Pensamento&chave&da&semana:&Deus&me&guia&através&da&Bíblia,&o&testemunho&do&

Espírito&Santo,&e&a&Igreja&local.&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Orar!que!Deus!abra!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Orar!que!hoje!possa!personalizar!e!por!em!prática!a!verdade!que!descobrir!na!Bíblia.!



4. I&Pedro&2:13K15.!!
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________!

!
• Existe&uma&área&(ou&áreas)&da&sua&vida&que&não&está&seguindo&a&vontade&de&Deus&como&revelado&

nos&versículos&acima?&&Qual?!!
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Quais& passos& específicos& você& tomará&para&procurar& a& vontade&de&Deus& acima&da& sua?! Se! tiver!
dúvida,!peça!ajuda.!!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Leia& João&7:17.! !Quando!você!escolher! fazer!a! vontade!de!Deus,!o! resultado! será!uma!confiança!
crescente!na!verdade!de!Deus.!

Você!descobre!a!vontade!de!Deus!na!Bíblia!quando!ler!numa!atitude!de!oração!e!debaixo!do!controle!
do!Espírito!de!Deus.!!Mesmo!quando!não!tiver!certeza!do!próximo!passo!ou!a!decisão!certa!a!tomar,!pode!
começar!por!viver!de!acordo!com!a!vontade!de!Deus!como!revelado!claramente!na!Bíblia.!!A!vontade!de!
Deus!é!ensinada!abertamente!na!Bíblia!e!é!suficiente!para!lhe!guiar!até!ter!uma!clara!convicção!da!direção!
específica!que!deve!tomar.!
!

Segundo!Dia:!O&Plano&de&Deus&Para&Minha&Vida&É&Único&

&
&

&

&
!

! Muitas! expressões! da! vontade! de! Deus! na! Bíblia! são! aplicáveis! a! todos! os! discípulos! de! Cristo.!!
Mesmo! assim! é! importante! saber! que! Deus! se! preocupa! com! você! como! um! indivíduo! e! Ele! têm! um!
propósito!específico!para!sua!vida.!!Ele!o!dotou!com!dons!e!capacidades!para!acompanhar!este!propósito.!

• Leia&João&1:40K42.&&Jesus!mudou!o!nome!de!Simão!para!Pedro,!que!significa!‘rocha’.!!Jesus!tinha!um!
propósito!para!a!vida!de!Pedro!e!o!viu!como!seria!no!futuro.&

• Leia& João&1:48.& & Jesus!viu!Natanael!e! tinha!um!plano!para!ele!antes!mesmo!que!Natanael! tivesse!
ciente!de!Jesus.&

• Leia&Atos&26:13K20.&Paulo!contou!como!conheceu!a!Cristo!e!afirmou!o!propósito!especial!de!Deus!
para!sua!vida.&

Da!mesma! forma!que!Deus! tinha!um!desenho! (propósito)! único! para! as! vidas! de! Pedro,!Natanael! e!
Paulo,! Ele! tem!um!plano!para! sua! vida! também.! Este! plano!não! é! tanto! um!projeto! detalhado!de! cada!
movimento!seu,!mas!um!propósito!geral!que!incorpora!seus!dons,!talentos,!habilidades,!interesse,!cultura!
e!personalidade.!!O!propósito!de!Deus!para!você!é!que!você!seja!único!da!forma!que!Ele!o!desenhou.!!Ele!
não!esconde!este!plano!de!você,!mas! lhe!convida!a! seguir!a!verdade!da!Sua!Palavra!e!a!direção!do!seu!
Espírito!para!experimentar!tudo!que!Ele!planejou!para!sua!vida.!

• Leia&Jeremias&10:23.&&Jeremias!desejava!ter!direção!e!sabia!que!não!a!encontrava!em!si!mesmo.!
• Leia& Provérbios& 3:5K6.& & Nestes& versículos,& quais& são& os& três& requisitos& para& Deus& nos& guiar& no&

caminho&certo?&&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Se&faltar&em&você&um&destes&requisitos,&quais&são&alguns&passos&para&corrigir&isto?&&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!teu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Pedir!para!Deus!lhe!conceder!um!entendimento!maior!de!quem!Ele!o!desenhou!para!ser.!



_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

Provérbios!3:6!diz! para! você! reconhecer! a!Deus!em! todos!os! seus! caminhos,! costumes,! ou!áreas!da!
vida.! !O!resultado!prometido!é!que!Deus!guiará!seu!caminho.! !Esta!palavra!foi!traduzida!de!uma!palavra!
hebraica! que! significa! trilhado,! itinerário! estabelecido! –! literalmente! sulcos! deixados! pela! passagem!
contínua! de! caravanas!! ! Não! precisa! temer! entregar! sua! vida! á! Deus,! porque! Ele! o! guiará! da! mesma!
maneira!que!outros!antes!de!você!caminharam!e,!mesmo!assim,!e!isto!cabe!perfeitamente!a!você.!

• Quais& são& áreas& específicas& da& vida& onde& não& tem& levado& em& conta& a& direção& de& Deus?! ! Por!
exemplo,!no!seu!emprego,!está!tão!acostumado!trabalhar!que!nunca!lhe!ocorreu!abrir!aquela!área!
ao!controle!de!Deus?!!Se!não!tiver!certeza,!peça!para!Deus!lhe!revelar!qualquer!área!(ou!áreas)!da!
sua! vida! onde! precisa! reconhecer! Deus! e! submeterSse! ao! controle! dEle.!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Um!discípulo!verdadeiro!de!Jesus!Cristo!rende!seus!planos!pessoais!à!Deus.&&Em&vez&de&pedir&para&

Deus&abençoar&os&seus&planos,&peça&para&Ele&lhe&guiar&nos&planos&e&propósitos&dEle.&&Faça&disto&o&

foco&da&sua&oração&hoje.!
• Leia&Filipenses&2:13.! !Deus!trabalha!em!você!não!apenas!para!efetuar!Sua!vontade,!mas!até!para!

lhe!dar!o!querer&de!fazer!a!vontade!dele!acima!da!sua.!
Quando! seguir! a! instrução! de! Provérbios! 3:5S6! e! render! o! controle! da! sua! vida! a! Deus,! você! está!

criando!o!alicerce!para!seguir!a!direção!de!Deus!para!sua!vida!enquanto!Ele!lhe!guia.!
!
Terceiro!Dia:!Deus&Me&Guia&com&Três&Recursos&Chaves&

!
!
!
!
!
! Um! navegador! utiliza! duas! ou! três! posições! conhecidas! e! bem! definidas! para! determinar! sua!
posição!no!mapa.!!Descobrir!a!direção!de!Deus!para!sua!vida!também!utiliza!três!recursos!bem!confiáveis!
e,! quando! estes! se! alinharem! em! concordância! com! os! seus! desejos! (ou! quando! não! sabe! o! que! deve!
fazer),!pode!ter!certeza!qual!é!o!caminho!certo.!!Estes!recursos!são!a!Bíblia,!o!Espírito!de!Deus,!e!a!igreja.!!
Esta!lição!examinará!como!Deus!utiliza!estes!recursos!chaves!para!lhe!guiar.!

• Leia& II& Timóteo& 3:15K17.& & O! versículo! 15! mostra! como! Deus! usou! as! Escrituras! na! salvação! de!
Timóteo!da!mesma!forma!que!atraiu!você!para!Cristo.!!Deus!continua!usando!a!Bíblia!para!lhe!guiar!
depois!que!deposita!sua!fé!nele.&

• De&acordo&com&versículo&17,&qual&é&o&propósito&maior&que&Deus&quer&cumprir&na&sua&vida&através&

das&Escrituras?& &Escrever!este!conceito!nas! suas!palavras.! (Na!Bíblia,! a!palavra! ‘perfeito’!nunca!é!
utilizado! para! significar! sem! pecado! ou! sem! falha,! mas! para! expressar! a! idéia! de! maturidade,!
equipado!para!os!propósitos!de!Deus).&

• No&versículo&16,&quais&são&as&quatro&funções&da&Bíblia&para&sua&vida?&&

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Explique&o&significado&de&cada&um&dando&um&exemplo&de&cada.&(Dica:! ‘doutrina’!significa!apenas!
ensinamento).!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________&

• Dê&um&exemplo&de& como&Deus&está& lhe&guiando&numa&destas&quatro& funções&da&Bíblia&ou& liste&

uma&necessidade&em&uma&destas&quatro&áreas&pela&qual&vai&orar&pela&direção&de&Deus&enquanto&

estudar&a&Bíblia&esta&semana.&&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Orar!para!utilizar!plenamente!os!recursos!que!Deus!providenciou!para!lhe!guiar.!



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Deus& lhe&guia&enquanto&estuda&a&Bíblia.! ! LembrarSse!de!que!Deus! freqüentemente! lhe! fala!pela!
Palavra!enquanto!ouve!outros!ensinar!e!pregar!da!Bíblia,!enquanto!ler!livros!a!respeito!da!Bíblia,!ou!
mesmo!enquanto!discutir!com!outros!sobre!a!Bíblia.&
1. Leia&Gálatas&5:16K26.&Note!a!ênfase!em!andar!no!Espírito!e!o!contraste!entre!as!obras!da!carne!

e!o!fruto!do!Espírito.&
2. Leia& Gálatas& 5:18.& Algumas! pessoas! tentam! agradar! a! Deus! por! viver! de! acordo! de! regras,!

proibições,!e!tentando!fazer!as!coisas!certas.!!Paulo!quis!enfatizar!que!viver!assim!debaixo!da!lei!
apenas!estimula!os!desejos!maus!dentro!do!coração.!!Seu!objetivo!é!ser!guiado!pelo!Espírito!de!
Deus!que!vive!dentro!de!cada!crente!(Efésios!3:16).!!Assim!a!justiça!de!Deus!flui!naturalmente!
de!dentro!–!não&como!o!produto!de!esforço!humano! forçado! (tentando!vestir! justiça!própria!
igual!como!se!fosse!roupa).&

3. Leia&Romanos&8:14K16.&Note!de!novo!o!comentário!a!respeito!de!ser!guiado!pelo!Espírito.!!No!
versículo!16!note!especialmente!como!o!Espírito!de!Deus!(que!vive!dentro!de!você)!é!capaz!de!
confirmar,!concordar,!ou!testificar!com!seu!espírito.!!Esta!é!a!voz!sobre!a!qual!você!estudou!na!
Lição!Três.!!Às!vezes!O!Espírito!testificará!do!conselho!que!recebe!de!outros!crentes!maduros,!
ou!em!certas!circunstancias!confirmará!a!sua!direção.&

• Deus&lhe&guia&enquanto&aprende&discernir&o&testemunho&do&Espírito&de&Deus&que&habita&dentro&de&

sua&vida.&&LembreSse!que!às!vezes!o!Espírito!usa!as!circunstâncias!ou!os!comentários!de!outros!para!
testificar!internamente!no!seu!coração.!!Isto!não!é!algo!puramente!místico,!mas!é!algo!totalmente!
supranatural!porque!é!a!obra!do!Espírito!de!Deus.&

• Leia& Efésios& 4:11K16.& Este! trecho! descreve! como! o! corpo! de! Cristo! trabalha! junto! para! proteger!
cada!membro!de!extraviarSse!e!para!levar!cada!um!á!maturidade!cristã.&&

• Deus&lhe&guia&através&da&igreja.&&LembrarSse!que!o!corpo!de!Cristo!é!de!largo!alcance!e!Deus!pode!
usar!um!dos!seus!servos!de!um!contexto!totalmente!diferente!para!lhe!falar!num!momento!crítico!
da!sua!vida.!!Sua!exposição!maior,!porém,!virá!de!outros!crentes!da!sua!igreja!local.!

• Você& tem& uma& congregação& local& onde& pode& encontrar& este& tipo& de& proteção,& direção,& e&

encorajamento?&

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Você&é&fiel&na&sua&freqüência?&&Se&a&resposta&for&‘não’,&resolva&assistir&à&um&culto&numa&igreja&local&

este&fim&de&semana.!!
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!
Da! mesma! forma! que! aprende! a! disciplina! de! gastar! tempo! diariamente! estudando! a! Bíblia! e!

orando,!deve!também!ser!comprometido!na!sua!freqüência!na!igreja!porque!este!é!outro!recurso!que!
Deus!usa!para!lhe!guiar!na!sua!vida!espiritual.!!Nenhuma!igreja!é!perfeita,!mas!precisa!encontrar!uma!
com!pastores!consagrados!e!líderes!que!enfatizam!o!ensinamento!da!Bíblia,!e!onde!o!Espírito!testifica!
com!seu!espírito!que!este!é!o!seu!lugar.!

Quando!os!elementos!da!Bíblia,!o! testemunho!do!Espírito!Santo!e!a! igreja!estão!presente!na!sua!
vida,!você!aprenderá!discernir!melhor!a!direção!de!Deus!para!sua!vida.!

!

Quarto!Dia:!O&Plano&de&Deus&para&Mim&É&Mais&Ligado&a&Quem&Eu&Sou&do&Que&Aquilo&Que&

Faço&

!
!
!
!
!
! !

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Pedir!para!Deus!lhe!mostrar!qualquer!área!da!sua!vida!que!precisa!ser!desenvolvida!e!também!

para!lhe!conformar!à!vontade!dele.!



! Todo!mundo!quer!fazer!o!certo,!tomar!a!decisão!certa,!e!seguir!o!caminho!certo.!!Você!aprendeu!os!
três!recursos!ou!testemunhas!que!Deus!usa!para!lhe!guiar!no!caminho!certo!da!vida.!!Fazendo&o!certo!não!
necessariamente! lhe! tornará! a! pessoa! que! deve! ser.! ! Mas,! sendo& a! pessoa! certa! ao! desenho! de! Deus!
sempre! resultará! em! fazer! as! coisas! certas!mais! cedo!ou!mais! tarde.!Nos!momentos!nos!quais! está! em!
dúvida!sobre!o!que!deve!fazer!ou!onde!deve!ir,!focaliza!em!quem!deve!ser.!!O!restante!virá!no!seu!devido!
tempo.!

• Leia&Colossenses&1:25K28.!Notar!o!desejado!objetivo! final!do!ministério!de!Paulo!no!versículo!28S!
para!apresentar!todo!homem!perfeito,!maduro,!completo,!ou!equipado!em!Cristo.!!Esta!maturidade!
deve!ser!o!alvo!de!cada!discípulo!de!Jesus!Cristo.!

• Leia&Colossenses&2:6K7.! !Você!se! lembra!como!recebeu!Cristo!como!seu!Salvador?! !Não! fez!nada!
para!merecer!vida!eterna;!você!aceitou!a!graça!de!Deus!pela!fé!na!Sua!Palavra.!!É!assim!que!deve!
andar!e!viver!nEle!–!não!por!tentar!fazer!algo!para!ser!mais!espiritual!ou!para!ser!aceito!por!Deus!
ou!outros,!mas!por!tornarSse!o!que!Deus!desejar!pela!sua!graça!por!fé.!

• Leia& Colossenses& 2:8.& & Sempre! terá! alguém! que! tentará! lhe! convencer! de! suas! idéias! de!
espiritualidade! e! o! que! deve! fazer! para! agradar! a! Deus.! ! Se! as! idéias! não! tiverem! as! mesmas!!
verdades!que!encontramos!na!Bíblia,!cautela!!

• Pode&descrever&um&exemplo&de&quando&alguém&bem&intencionado&tentou&lhe&convencer&de&algo&

que&você&não&viu&na&Bíblia,&lhe&afirmando&desta&necessidade&para&ser&aceito&por&Deus&ou&outros?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• O& que& fez,& ou& o& que& deveria& ter& feito?& ! Permanece! cauteloso! até! pode! ver! algo! claramente! na!
Bíblia,!até!o!Espírito!de!Deus!testifica!com!seu!espírito,!e!até!tem!a!confirmação!de!outros!crentes!
maduros!que!você!respeita.!!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Leia& Colossenses& 2:9K12.! ! Preste! atenção! à! afirmação! do! versículo! 10! de! que! em! Cristo! você!
recebeu!a!plenitude!ou!está!completo.!

• Você& já& lutou& com& sentimentos& de& inferioridade?& & Seja& específico.& & De& que& maneiras& tem& se&

sentido&deficiente&ou&insuficiente?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Baseado&em&Colossenses&2:10,&qual&atitude&ou&pensamento&novo&deve&adquirir?&!
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Leia&Colossenses&3:1.&&De&acordo&com&este&versículo,&qual&é&sua&posição&agora?&!
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Leia&Colossenses& 3:2K17.& &Na!base!de!quem!você!é! no! versículo! 1,! os! versículos! que! seguem! lhe!
direcionam!ao!tipo!de!vida!que!deve!viver!como!resultado.! !Não!precisa!fazer!algo!para!se!tornar!
alguém.!!Você!é!alguém!e,!portanto,!suas!ações!devem!refletir!quem!você!é.!
!

• Liste&pelo&menos&sete&maneiras&mencionadas&nesta&passagem&em&que&deve&ajustar&sua&vida&para&

viver&em&concordância&com&quem&já&é&em&Cristo.&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!
!



• Qual&é&uma&mudança&na&sua&vida&que&poderia&pedir&de&Deus&esta&semana&como&resultado&de&ler&

esta&passagem?&!
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!
Quando!não!tem!certeza!da!direção!específica!de!Deus!para!sua!vida,!pode!focalizar!em!ser!quem!

Deus!lhe!desenhou!para!ser!e!refletir!isto!na!sua!vida!diária.!

!
Quinto!Dia:!Deus&Me&Guia&Um&Passo&de&Cada&Vez&

&

&

&

&

! Deus!lhe!guia!por!utilizar!uma!combinação!da!Bíblia,!o!testemunho!do!Espírito!Santo,!e!o!conselho,!
ensino! e! encorajamento! da! igreja.! ! Às! vezes! pode! ficar! ansioso! e! desejar! ver! o! futuro,! mas! Deus!
freqüentemente!escolha!nos!guiar!um!passo!de!cada!vez.!!Quando!Deus!resgatou!os!Israelitas!do!Egito!em!
Êxodo!13:17,!Ele!escolheu!não!os!guiarem!pelo!caminho!mais!curto!e!direto.!!Ele!sabia!que!se!fizesse!assim,!
o!povo!ia!enfrentar!guerra,!tornandoSse!medrosos,!e!retornar!ao!Egito.!!Às!vezes!Deus!lhe!guia!um!passo!
de!cada!vez!porque!ele!entende!que!você! ia! temer!e!voltar!de!o!seguir.! !Mas,!o!que!deve! fazer!quando!
ainda!não!sabe!nem!o!próximo!passo?!

• Leia&Atos&16:1K7.&&Paulo!tinha!um!plano!visitar!as!igrejas!estabelecidas!nas!suas!viagens!anteriores!
(Atos! 15:36).! ! Paulo! e! Silas! começaram! visitando! as! igrejas! onde! encontraram! com! Timóteo! e! o!
convidou! para! fazer! parte! da! sua! equipe.! ! Duas! vezes! nesta! passagem! o! Espírito! de! Deus! os!
impediram!de!prosseguir!com!seus!planos.!!Paulo!ficou!sensível!à!direção!do!Espírito!e!não!tentou!
forçar!seu!próprio!plano.!

• Entende!a!diferença!entre!“fazer!algo!acontecer”!e!ficar!sensível!à!liderança!do!Espírito!de!Deus!na!
sua!vida?!

• Descreva&uma&vez&na&sua&vida&quando&você&parou&os&seus&planos&porque&sentiu&que&Deus&estava&

fechando&a&porta?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Descreva&uma&vez&quando& insistiu&em& fazer& algo&acontecer&pelo& seu&próprio&poder.& &Qual& foi& o&

resultado?&

_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________!

• Leia&Atos&16:8K10.& !Quando!o!Espírito!de!Deus!fechou!a!porta!dos!planos!de!Paulo,!ele! levou!sua!
equipe!missionária! para! a! cidade!de! Troas! e!esperou! para! direcionamento! claro! de!Deus! para! o!
próximo!passo.!!!

Numa!revelação!especial,!uma!visão,!Deus!revelou!que!Paulo!deve!levar!as!boas!novas!de!Cristo!para!
Macedônia! (Grécia! agora)! na! Europa.! ! Esta! foi! um! dos! eventos! mais! importantes! da! história,! porque!
resultou! na! expansão! do! evangelho! na! Europa,! as! Américas,! África! e! Ásia.! ! Paulo! esperou! até! tinha!
confiança!para!tomar!o!próximo!passo.!!Você!também!tem!uma!revelação!especial!–!a!Bíblia.!!Quando!não!
sabe!o!que!deve!fazer,!talvez!seja!o!tempo!para!parar!e!esperar!para!Deus!lhe!mostrar!seu!próximo!passo.!!
Ele! pode! usar! a! Bíblia,! o! testemunho! do! Espírito,! o! conselho! de! outros! crentes! na! igreja! ou! uma!
combinação!dos!três.!!

Quando!Paulo!chegou!a!Macedônia,!ele!não!tinha!idéia!do!que!esperar.!!Não!tinha!uma!delegação!de!
pessoas!dando!as!boas!vindas,!apenas!algumas!poucas!mulheres!judias!que!se!ajuntaram!para!orar!ao!lado!
do!rio!aos!Sábados.!!Paulo!não!sabia!que!ia!encontrar!uma!moça!possessa!pelos!demônios,!quase!provocar!
um!tumulto,!ser!lançado!na!prisão,!e!sobreviver!um!terremoto!!!Mas,!a!mensagem!de!Cristo!ia!criar!raízes!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Orar!para!melhor!aprender!seguir!a!liderança!do!Espírito!de!Deus.!



e!a!igreja!em!Filipos!ia!ter!início!–!a!mesma!igreja!à!qual!Paulo!escreveu!a!carta!para!os!Filipenses.!!É!bom!
viver!um!passo!de!cada!vez!!
As!vezes,!coisas!ruins!acontecem!sobre!as!quais!não!tem!controle!e!que!não!provocou.!!O!que!deve!fazer!
nestas!ocasiões?!!

• Leia&2&Coríntios&12:7K10.&&Ninguém!sabe!ao!certo!qual!era!este!espinho!na!carne,!mas!apenas!que!
foi!uma!fonte!de!grande!aflição!para!Paulo.!!Três!vezes!ele!pediu!Deus!em!oração!para!tiráSlo,!mas!
Deus!sabia!melhor!e!não!respondeu!a!petição!dando!o!alívio!que!Paulo!queria.!!Qual&foi&a&lição&que&
Paulo&aprendeu&nesta&situação?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

• Paulo!não!tinha!controle!sobre!esta!situação!e!Deus!escolheu!não!elimináSla.!!Mas,!em!oração!Paulo!
descobriu!a!sabedoria!de!Deus!em!lhe!permitir!lidar!com!esta!circunstancia!desagradável.!!Através!
desta!condição!física!debilitante,!Deus!estava!fortalecendo!Paulo!internamente.!

• Existe& algo& na& sua& vida& sobre& qual& tem& orado& repetidamente,& sem& resposta,& e& sobre& qual& não&

sabia&o&que& fazer?& Isto!pode!ser!algo!do!passado!ou!algo!sobre!qual!está! lutando!agora!mesmo.!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Como& você& pode& seguir& o& exemplo& de& Paulo& e& aprender& o& propósito& de& Deus& na& situação& que&

descreveu?!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________!

!
!
!
!
!
!
!
!

Anotações:&Perguntas&ou&Comentários&para&Mais&Estudo&e&Discussão&

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________&

&

&

&

________________________________________________________________&



Lição&7:&Adoração:&Vivendo&Minha&Vida&Para&Glorificar&a&Deus&

Como$devo$responder$ao$amor$incondicional$de$Deus$a$mim?$

Versículo$para$Decorar:$João$4:23$

“No#entanto,#está#chegando#a#hora,#e#de#fato#já#chegou,#em#que#os#verdadeiros#adoradores#
adorarão#o#Pai#em#espírito#e#em#verdade.”$

$

$

Pela$metade$do$décimo$sétimo$século,$Cristãos$na$Inglaterra$escreveram$uma$série$de$perguntas$e$respostas$

direcionadas$ a$ firmar$ crentes$ na$ verdade.$ $ A$ primeira$ pergunta$ foi,$ “Qual$ é$ o$ propósito$ principal$ do$homem?”$A$

resposta$foi:$“O$propósito$principal$do$homem$é$glorificar$a$Deus$e$gozar$Sua$presença$eternamente.”$Esta$lição$visa$

examinar$a$maior$responsabilidade$do$homem$e$a$maior$benção$dele:$adoração.$$$

$ A$palavra$adoração#vem$de$uma$combinação$de$palavras$antigas$em$Inglês$que$significam$valorRnavío.$$Em$

outros$termos,$adoração$designa$valor$a$alguém$ou$alguma$coisa.$$Adoração$Bíblica$é$dar$todo$o$valor,$louvor,$honra$

respeito,$tributo,$e$glória$para$tudo$que$Deus$é.$

$ Quando$ alguém$ não$ adora$ a$ Deus$ de$ todo$ o$ coração,$ é$ porque$ não$ entende$ ou$ não$ aprecia$ o$ valor$

incalculável$de$Deus$e$tudo$que$Ele$é.$$Adoração$é$sua$resposta$natural$ao$valor$que$você$dar$para$Deus.$$Esta$lição$é$

para$você$entender$mais$profundamente$o$valor$infinito$de$Deus.$

$

Primeiro$Dia:$Adoração&é&Minha&Avaliação&de&Deus$
$

$

$

$

$

$

$

$

$ O$que$ou$quem$você$adora$reflete$seus$valores$centrais.$$Alguns$adoram$celebridades$do$cinema,$atletas$ou$

um$herói$ou$heroína$que$representa$aquilo$que$valorizam.$$Outros$adoram$uma$carreira$ou$posses.$$Adorar$a$Deus$é$

darRLhe$um$valor$maior$do$que$qualquer$outra$coisa$na$sua$vida.$

• Leia&I&Crônicas&16:29&e&Salmos&29:1E2.& &Dar$ao$Senhor$a$glória$devida$ao$seu$nome$é$designar$valor$ao$

nome$dEle.$$Seu$nome$representa$sua$vida$e$é$a$razão$pelo$qual$pessoas$freqüentemente$dizem$“Preciso$

proteger$meu$nome,”$ou,$“Quero$fazer$meu$nome$conhecido.”&
• Leia&Apocalipse&4:10E11.& &Esta$passagem$claramente$estabelece$o$ relacionamento$entre$adoração$e$o$

ato$de$declarar$o$valor$á$Deus.&
Falar$ de$ adorar$ celebridades$do$ cinema,$ heróis$ do$ esporte$ou$uma$ carreira$ para$ alguns$pode$parecer$ banalizar$ a$

palavra.$ $ Também$ parece$ forte$ dizer$ que$ quando$ adoramos$ alguém$ ou$ algum$ objeto,$ estamos$ revelando$ nossos$

valores$centrais.$$O$ensinamento$da$Bíblia,$porem,$é$claro.$

• Leia&Salmos&115:1E8.&&De&acordo&com&versículo&8,& &o&que&acontece&com&pessoas&&que&fazem&e&adoram&
aos&ídolos?$$
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Leia&Efésios&5:5&e&Colossenses&3:5.$$PodeEse&achar&que&idolatria&não&acontece&no&mundo&moderno,&mas&
como&é&que&estes&dois&versículos&definem&idolatria&e&como&isto&pode&ser&visto&hoje?$$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________$

Pensamento&chave&da&semana:&Adorarei&a&Deus&em&espírito&e&em&verdade&
porque&Ele&e&apenas&Ele&é&digno&de&glória&e&louvor.&

Foco$de$Oração$Diária:$

• Pedir$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$

• Utilizar$tempo$em$oração$com$Deus$hoje$falando$do$valor$que$Ele$tem$para$você$por$causa$de$quem$

Ele$é.$



Um$jovem$que$adora$um$cantor$de$rock$ou$uma$banda$atual$não$necessariamente$se$torna$similar$a$eles$no$

sentido$da$voz$ou$talento$musical.$$Começarão,$porém,$a$desenvolver$e$refletir$um$sistema$similar$de$valores.$$Esta$é$

a$aplicação$de$Salmos$115:8.&
• Ler&Romanos&1:16E25.&&Este$trecho$mostra$que$quando$não$adoramos$a$Deus,$adoraRse$alguma$coisa$ou$

alguém,$e$os$resultados$podem$ser$catastróficos.$&
• Existe& alguém& ou& alguma& coisa& na& sua& vida& que& é& mais& valioso& do& que& Deus?& &Antes$ de$ responder$

rapidamente,$ refletir$ sobre$ isto$ em$ oração,$ entendendo$ que$ sua$ resposta$ deve$ refletir$ mais$ do$ que$

meras$palavras.$&
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________&
• Às&vezes,&pessoas&aproximamEse&com&palavras&lisonjeiras,&mas&você&percebe&que&de&fato&estão&apenas&

querendo&alguma&coisa.&&Você&trata&Deus&assim?&&Sua&adoração&é&apenas&palavras?$$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________$

• Se&adoração&é&dar& valor& a& alguma&coisa,& reflita& sobre&as& seguintes&áreas&de& sua&vida,& e&alistar& como&
você&pode&aprofundar&sua&adoração&á&Deus&através&delas:&
Seu&tempo.&&Como&é&que&a&forma&que&você&ocupa&seu&tempo&mostra&o&valor&que&você&atribua&a&Deus&
adoração?& & (Por$exemplo,$vale$apena$o$tempo$que$gasta$todo$dia$para$estudar$a$Bíblia$para$conhecer$

melhor$a$Deus?)$$

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________&
Suas& finanças.& A& forma& que& utiliza& suas& finanças& reflete& sua& crença& de& valorização& à& & & Deus?$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________$

Seu&talento,&dons,&e&habilidades.&&&A&forma&que&utiliza&estas&qualidades&(dadas&por&Deus)&demonstra&o&
valor&que&Deus&tem&em&sua&vida?&
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________$

&

Segundo$Dia:&Eu&Adoro&a&Deus&em&Espírito&e&em&Verdade&

$

$

$

$

$

Adoração$verdadeira$vai$além$de$meras$palavras$e$ações;$flui$do$fundo$da$alma$e$espírito.$$Adoração$é$onde$

encontramos$a$realidade$de$Deus.$

• Ler&Genesis&22:1E14.&&A$palavra$adoração#aparece$aqui$na$Bíblia$pela$primeira$vez$e$mostra$que$adoração$

foi$ um$marco$ na$ vida$ de$ Abraão.$ $ Como$ é$ que$ esta$ história$ demonstra$ a$ realidade$ da$ adoração$ de$

Abraão$e$o$valor$que$ele$deu$ao$seu$relacionamento$com$Deus$após$de$seguiRlo$por$mais$de$35$anos?$

• Ler& João&4:21E24.$ Jesus$ falou$para$a$mulher$ Samaritana$que$o$ foco$principal$da$adoração$não$é$onde$

adora,$mas$como$adora.$ $Quais& são&as&duas&qualidades&necessárias&para&adoração&de&acordo&com&as&
palavras&de&Jesus?$$
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

Adorar$ a$ Deus$ em$ espírito$ vai$ além$ de$ qualquer$ ação,$ demonstração,$ ou$ postura$ do$ corpo.$ $ No$ Antigo$

Testamento,$adoração$incluía$a$idéia$de$se$prostrar$diante$do$objeto$ou$pessoa$sendo$adorado.$$Jesus$falou$de$um$

novo$dia$de$adorar$a$Deus$em&espírito,$ou$seja,$um$encontro$com$Deus$que$ressalta$do$interior$do$ser.$$Este$novo$dia$

do$qual$Jesus$falou$está$aqui$agora.$$É$seu$espírito$que$deve$se$prostrar$num$reconhecimento$humilde$de$tudo$que$

Deus$é.$

• Romanos&11:33E36.$ $Este$ trecho$é$um$exemplo$maravilhoso$de$adoração$ fluindo$do$espírito$de$Paulo.$$

Concentrar&em&versículo&36&para&responder&as&seguintes&perguntas:&
1. Todas$as$coisas$vêm&de$Deus.$ $Alistar&pelo&menos&uma&coisa&que&aconteceu&na&sua&vida&esta&semana&

que& deve& reconhecer& que& veio& de& Deus.& & Talvez$ seja$ algo$ maravilhoso$ que$ aconteceu,$ e$ ainda$ não$

Foco&de&Oração&Diária:&

• Pedir$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$

• Pedir$para$Deus$lhe$mostrar$o$que$significa$adoráRLo$em$espírito$e$em$verdade.$



reconheceu$que$veio$de$Deus.$$Talvez$seja$uma$provação$difícil$que$também$veio$de$Deus.$$Seja$qual$for,$

entregue$para$Deus$em$adoração$do$fundo$do$seu$espírito.$$

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________$

2. Todas$as$coisas$vem&pelo$Senhor.$ $Alistar&alguma&coisa&que&conseguiu&realizar&esta&semana&e&que&lhe&
deixou&feliz.&&Conseguiu$realizar$pela$graça$e$poder$de$Deus.$$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________$

Agora$ mesmo$ expressar$ para$ Deus$ o$ valor$ que$ Ele$ tem$ a$ você$ pelo$ fato$ d’Ele$ lhe$ ajudar$ nas$ suas$

realizações.$

3. Todas$ as$ coisas$ são$para&Deus.$ $Mesmo$ que$ nem$ sempre$ reconheça$ ou$ coopere,$ Deus$ usa$ todas$ as$

coisas$ para$ cumprir$ Seus$ propósitos.$ $ AdoráRLo$ em$espírito$ envolve$ um$ reconhecimento$ humilde$ que$

tudo$que$você$é$e$faz$deve$ser$dedicado$a$Ele.$$Qual&é&alguma&coisa&que&você&está&fazendo&atualmente&
pela&qual&deve&ofertar&no&espírito&a&Deus&agora?&$
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________$

4. A$soma$de$tudo$acima$é$que&Deus&recebe&a&glória&em&todas&as&coisas.$ $Quando$você$der$glória$á$Deus$
conscientemente$do$fundo$do$seu$espírito,$você$está$adorando$a$Deus$em$espírito.$$

Adorar$a$Deus$em$verdade$é$adoração$conforme$as$verdades$bíblicas$e$a$pessoa$de$Jesus$Cristo,$que$é$a$

verdade$(João$14:6).$$Não$é$uma$adoração$conforme$seu$SOS,$sentimentos$pessoais,$desejos,$idéias,$ou$

preferências.$$Adoração$em$verdade$é$genuína$e$vem$dos$adoradores$autênticos$que$Deus$procura$(João$

4:23).$

• Ler&Mateus&15:8.&&Jesus$citou$o$profeta$Isaías$que$falava$daqueles$que$não$adoravam$na$verdade.$

• Ler& Colossenses& 1:16E20.& & Baseado& na& verdade& de& quem& é& Jesus& Cristo& e& tudo& aquilo& que& Ele& está&
fazendo,&alistar&pelo&menos&cinco&coisas&deste&trecho&pelas&quais&Ele&é&digno&do&seu&louvor&e&adoração.$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________$

• Ler&Salmo&73:24E26.& &Alistar&pelo&menos& três& razões&dadas&nesta&passagem&pelas&quais&Deus&merece&
sua&adoração&em&verdade.$$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________$

Ler&I&Coríntios&10:31.&Estes$versículos$breves$sugerem$que$adoração$é$mais$do$que$apenas$um$ato,$um$culto,$ou$um$

determinado$tempo$especial;$mas$é$uma$atitude$do$seu$espírito$que$deve$envolver$tudo$na$sua$vida$o$tempo$todo.$

$

Terceiro$Dia:&Adoração&é&o&Centro&da&Minha&Vida&de&Oração&
$

$

$

$

$

$

$ Nesta$altura$do$campeonato,$deve$reconhecer$que$adorar$a$Deus$em$espírito$e$verdade$está$no$centro$da$

sua$oração,$no$fundo$da$sua$alma$e$a$maneira$em$que$vive$a$sua$vida.$ $Algumas$pessoas$têm$um$relacionamento$

com$ conhecimentos$ Bíblicos,$ com$ sua$ igreja,$ ou$ com$ suas$ ações$ em$ servir$ a$ Deus;$mas$ seu$ relacionamento$ com$

Deus$ falta$profundidade.$ $Adoração$está$no$ coração$de$um$ relacionamento$genuíno$ com$Deus.$ $Adoração$é$uma$

ocupação$obsessiva,$não$com$suas&necessidades,$mas$com$Deus$mesmo.$$Adoração$deve$permear$sua$oração$e$toda$

resposta$sua$á$vida.$$

Foco&de&Oração&Diária:&

• Pedir$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$

• Orar$para$Deus$lhe$ensinar$como$superar$qualquer$inibição$pessoal$que$lhe$impediria$de$entrar$

diretamente$na$Sua$presença$em$oração$e$adoração.$$



$ Muitos$Salmos$do$Antigo$Testamento$são$exemplos$de$adoração$em$oração.$O$Rei$Davi$de$ Israel$escreveu$

aproximadamente$ a$metade$ dos$ Salmos,$ ele$ e$ outros$ escritores$ também,$ descobriram$ o$ poder$ de$ adoração$ em$

oração.$$A$adoração$deles$está$registrada$também$no$livro$dos$Salmos.$

• Orando&as&Escrituras&é&uma&maneira&fantástica&de&aprender&adorar&a&Deus&e&é&uma&fonte&de&inspiração&
para& muitas& pessoas.& & Tentar& fazer& este& exercício& com& Salmo& 95& colocando& se& mesmo& no& lugar& do&
salmista.&

$

$

$

$

Quando$não$sabe$o$que$fazer$–$adore$a$Deus!$$Independente$daquilo$que$acontecer,$você$nunca$erra$em$

voltarRse$ para$Deus$ e$ adoráRLo.$ $ Fazendo$ isto,$ está$ afirmando$que$ Ele$ lhe$ vale$mais$ do$ que$qualquer$

coisa.$$Assim$reconhece$que$todas$as$coisas$são$dEle$e$para$Ele,$para$que$Ele$possa$receber$toda$glória.$

• Ler&II&Samuel&12:15E20.&&Qual&foi&a&atitude&e&ação&de&Davi&quando&seu&filho&morreu?$$
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Ler&Jó&1:13E20.&&O&que&Jó&fez&quando&recebeu&a&notícia&de&que&todos&os&seus&filhos&foram&mortos?$$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Pode&relatar&um&evento&significativo&que&aconteceu&na&sua&vida&antes&de&saber&como&adorar&a&Deus&ou&
quando&escolheu&não&adorarELo?$$Este$evento$pode$ser$uma$mágoa$profunda,$uma$dor$na$alma,$ou$uma$

tragédia.$$Também$poderia$ser$algo$maravilhoso$de$qual$escolheu$guardar$toda$a$glória$para$si$mesmo.$

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Pensar&sobre&o&evento&que&acabou&de&relatar&e,&se&na&época&parecia&doloroso,&descrever&pelo&menos&
uma&maneira&em&que&Deus&usou&para&o&bem.$$Pode$promover$restauração$na$sua$vida$por$adora$a$Deus$

agora,$mesmo$que$não$podia$e$não$fez$naquela&época.$$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

$

Quarto$Dia:&Adoração&é&Meu&Papel&Junto&no&Coro&de&Todos&os&Cristãos&
$

$

$

$

$

$ Através$da$adoração$você$reconhece$que$a$vida$está$centrada$em$Deus$e$não$em$você,$centrada$ao$redor$

dos$Seus$propósitos$e$não$os$seus.$$Quando$vislumbrar$a$grandeza$de$Deus$e$Sua$criação,$percebe$que$Deus$nunca$

lhe$desenhou$para$ser$solitário.$$Você$faz$parte$da$Sua$família$e$adoração$é$uma$maneira$importante$para$participar$

da$família$de$Deus.$

$ Mesmo$que$muitos$salmos$de$adoração$na$Bíblia$são$extremamente$pessoais,$foram$escritos,$colocados$em$

forma$de$música,$e$fazem$parte$da$adoração$Cristã$e$Judaica$até$hoje.$$Louvor$e$adoração$começam$no$coração$do$

individuo,$mas$verdadeiros$adoradores$que$adoram$a$Deus$em$espírito$e$verdade$sempre$regozijam$na$sinergia$que$

resulta$de$adorar$junto$com$outros.$

$ Os$versículos$a$seguir$descrevem$um$tempo$de$renovo$em$Jerusalém$conduzido$por$Esdras.$$Este$relato$dá$

um$exemplo$de$um$povo$adorando$junto.$

• Ler&Neemias&8:1.$$Qual&foi&a&característica&de&todo&o&povo&quando&se&juntaram?$$
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Aplicar& isto& á& sua& vida.& &Qual& deve& ser& sua& atitude& quando& está& adorando& a&Deus& junto& com&outros&
Cristãos?$$

Foco&de&Oração&Diária:$

• Pedir$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$

• Pedir$para$Deus$lhe$mostrar$que$adoração$é$algo$que$faz$conexão$com$Sua$família$inteira.$

$Por$exemplo,$nos$primeiros$dois$versículos$poderia$orar$assim:$“Venho$diante$de$Ti,$Senhor,$cantando$com$

alegria.$Canto$com$alegria$á$Rocha$da$minha$salvação.$Entro$na$Sua$presença$com$ações$de$graça;$aclamo$o$

Senhor$com$cânticos$de$louvor.”#



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Ler&Neemias&8:2E7.$$Qual&foi&a&atitude&do&povo&ao&ouvir&a&leitura&das&Escrituras?$$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Baseada&nesta&passagem,&nomear&pelo&menos&duas&maneiras&em&que&você&poderia&focalizar&mais&na&
Bíblia&quando&está&adorando&junto&com&outros&crentes.$$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

O$livro$de$Apocalipse$antecipa$o$tempo$em$que$o$Reino$de$Deus$estará$repleto.$ $Enquanto$ler$os$trechos$a$seguir,$

observar$o$poder$dos$Cristãos$louvando$e$adorando$juntos.$$

• Ler&Apocalipse&4:9E11.&
• Ler&Apocalipse&5:8E14.&
• Ler&Apocalipse&7:9E12&
• Ler&Apocalipse&15:3E4.&
• Mesmo$ que$ alguns$ dos$ adoradores$ nestes$ trechos$ são$ seres$ angelicais,$ estas$ passagens$ demonstram$

claramente$que$um$dia$representantes$de$todos$os$povos$da$terra$adorarão$a$Deus.&
• Você&pode&afirmar&honestamente&que&está&livre&de&todo&tipo&de&preconceito&e&intolerância&de&pessoas&

que&talvez&não&pareçam,&agem,&ou&falam&como&você?$$
__________________________________________________________________$

• Sua& resposta& acima& tem& reflexo& nas& suas& conversas& e& as& piadas& que& conta?& & Se& não,& quais& passos&
deveria&tomar&para&lidar&com&esta&situação?$$
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Alistar&pelo&menos&uma&maneira&prática&em&que&esta&cena&de&adoração&de&diferentes&povos,&línguas,&e&
culturas& afetarão& sua& atitude& a& respeito& da& sua& igreja,& seu&bairro,& seu& ambiente& de& trabalho&ou& seu&
círculo&de&amizades&e&família.$$
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________$

Através$ da$ história$ e$ de$ cultura$ para$ cultura,$ o$ povo$de$Deus$ tem$adorado$de$ estilos,$ tradições$ e$ práticas$muito$

variados.$$Isto$faz$parte$da$liberdade$maravilhosa$que$Deus$lhe$dá$para$adoráRLo$de$acordo$com$sua$personalidade$e$

cultura.$ $Deus$é$glorificado$enquanto$sua$adoração$fica$dentro$dos$ limites$da$verdade$Bíblica$e$flui$do$seu$espírito$

para$se$unir$com$o$Espírito$de$Deus.$

$

Quinto$Dia:&Adoração&é&uma&Mistura&Maravilhosa&do&Meu&Louvor,&Minha&Oração&e&Minha&
Personalidade&
$

$

$

$

$

$

$ Louvor$ flui$ do$ centro$ do$ seu$ ser.$ $ Envolve$ oração,$ cânticos,$ e$ gratidão$ e$ é$ expresso$ numa$ variedade$ de$

sabores$culturais$e$pessoais!$$Talvez$ajude$a$pensar$adoração$como$um$guardaRchuva$que$cobre$tudo$acima$e$mais.$

• Ler&Tiago&4:8.&&O&que&acontece&quando&você&se&aproxima&a&Deus?$$
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Ler&Salmo&100.&&Alistar&pelo&menos&três&maneiras&pelas&quais&devemos&nos&aproximar&a&Deus.$$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Dar&um&exemplo&prático&de&como&você&utiliza&estas&maneiras&quando&você&se&aproxima&a&Deus.$$

Foco$de$Oração$Diária:$

• Pedir$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$

• Pedir$para$Deus$fazer$este$estudo$o$início$de$uma$nova$dimensão$de$adoração$no$seu$

relacionamento$com$Ele.$



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

Durante$este$estudo$sobre$adoração,$você$tem$visto$também$a$palavra$‘louvor’$em$algumas$das$passagens$Bíblicas.$$

A$ palavra$ em$ Inglês$ para$ ‘louvor’(praise)$ vem$ do$ Latim$ e$ tem$ a$ ver$ com$ preço$ ou$ valor.$ $ Obviamente,$ louvor$ e$

adoração$estão$ intimamente$ ligados$e$às$vezes$são$permutáveis.$ $Tal$ como$adoração,$o$ louvor$pode$ser$expresso$

através$de$música,$palavras,$ações,$e$atitude$de$coração.$$A$imagem$de$multidões$de$povos$diversos$diante$de$Deus$

nos$ relembra$que$não$existe$uma$única$ forma$ou$estilo$de$ louvor$que$é$certo$enquanto$é$ feito$em$espírito$e$em$

verdade.$

• Ler&Salmo&150.$$Existe&algum&tipo&de&instrumento&musical,&estilo&de&música,&ou&tipo&de&pessoa&que&não&
qualificaria&para&render&louvor&a&Deus?$$
________________________________________________________________________________$

• Qual&deve&ser& sua&atitude&quando&estiver& junto&com&outros&cristãos&que& tem&preferências&ou&estilos&
diferentes&de&louvor&e&adoração?$$
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Ler& Salmo& 145.$ $ O$ salmista$ Davi$ dá$muitas$ razões$ pelas$ quais$ podemos$ louvar$ a$ Deus.$ $Alistar& pelo&
menos&duas&destas&razões&que&você&pessoalmente&tem&vivenciado.$$
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

• Neste$mesmo$Salmo,$Davi$dá$várias$respostas$á$grandeza$e$bondade$de$Deus.$Alistar&pelo&menos&duas&
ações&concretas&que&você&fará&esta&semana&na&sua&vida&em&resposta&á&bondade&e&grandeza&de&Deus.$
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________$

Ao$ mesmo$ tempo$ em$ que$ cresce$ na$ sua$ caminhada$ com$ Deus,$ também$ crescerá$ em$ sua$ adoração.$ $ Orar$ para$

aprofundar$sua$adoração$a$Deus$continuamente$na$sua$vida$devocional$em$particular$e$também$na$sua$igreja$local.$

$

$

$

$

$

Anotações:$Perguntas$ou$Comentários$para$Mais$Estudo$e$Discussão$

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________$



Lição&8:&Testemunho:&Proclamando&Minha&Fé&Através&do&Batismo&e&

Santa&Ceia&

Como&Devo&Me&Relacionar&Com&Outros&da&Mesma&Fé?&

Versículo&para&Decorar:&Mateus&10:32,33&

 
"Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu 
Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei 
diante do meu Pai que está nos céus.”!
!
&

&
! Fé! em!Cristo! é! uma!decisão!da! livre! vontade!do!homem;! ela! nunca! foi!motivada! a! ser! vivida! de!
forma!isolada.!!Hebreus!10:25!!exorta@nos!a!não!deixarmos!de!!nos!congregar!junto!com!outros!seguidores!
de!Cristo.!!Deus!nos!dá!duas!maneiras!significativas!e!eficazes!para!dar!testemunho!da!sua!fé!com!outros!
crentes:!o!batismo!e!a!santa!ceia.!O!batismo!serve!para!introduzir!novos!crentes!na!família!de!Deus,!a!santa!
ceia!é!uma!demonstração!de!fé!e!comunhão!entre!a!igreja!e!Cristo.!! !
! O! batismo! e! a! santa! ceia! são! citados! na! Bíblia.! ! Ambos! são! mencionados! como! um! meio! de!
testemunhar,! não! como! uma! maneira! de! ganhar! o! favor! ou! graça! de! Deus,! como! os! chamados!
“sacramentos”.!Ambos!também!envolvem!a!família!de!Deus!e!não!apenas!o!Cristão!individualmente.!
!
Primeiro!Dia:!O&Batismo&Retrata&Minha&Identificação&com&Cristo&e&Seu&Corpo,&a&Igreja&

!
!
!
!
!

A!palavra!batismo! em! Inglês!vem!de!uma!palavra!Grega!que!significa!meter!em!água,!banhar!ou!
imergir.! ! Na! primeira! lição! aprendemos! que! vencemos! o! problema! do! pecado! que! vem! com! seu!
nascimento! físico! pelo! novo! nascimento! do! espírito.! ! O! assunto! do! batismo! não! foi! mencionado! nem!
discutido!na!primeira!lição!porque!é!claro!que!sua!salvação!do!pecado!foi!pela!graça!através!da!fé!(Efésios!
2:8,9),! e! não! pelo! batismo! ou! qualquer! outra! cerimônia,! ritual! ou! esforço! humano.! ! Nesta! lição!
aprenderemos! que! da!mesma! forma! que! há! nascimento! físico! e! espiritual,! existe! também! um! batismo!
espiritual!e!físico.!!O!Espírito!de!Deus!lhe!batiza!ou!lhe!imerge!espiritualmente!no!corpo!de!Cristo!enquanto!
o!batismo!físico!na!água!é!um!testemunho!visível!do!ato!invisível!de!se!tornar!um!com!Cristo.!!

• Leia&I&Coríntios&12:12O13.&&Paulo!fala!da!diversidade!dos!membros!e!seus!dons!espirituais!dentro!da!
igreja! ao!mesmo! tempo!em!que! todos! fazem!parte!do! corpo!de!Cristo.! !O&batismo&mencionado&

neste&trecho&parece&ser&um&evento&espiritual&ou&físico?&&

________________________________________________________________________________&

• De&acordo&com&versículo&13,&quem&lhe&batizou&(imergiu)&no&corpo&de&Cristo&quando&depositou&sua&

fé&nele&como&seu&salvador?&&

________________________________________________________________________________&

• Leia& Efésios& 4:1O7.& & Considerando&que&o& Espírito& de&Deus& lhe& batiza& em&Cristo& de& acordo& com& I&

Coríntios&12:&13,&você&acha&que&o&batismo&único&mencionado&neste&trecho&de&Efésios&refereOse&ao&

batismo&físico&ou&espiritual?&&ExpliqueOse.&&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________&

• Leia&João&1:&29O34.&&Quais&são&os&dois&tipos&de&batismo&mencionados&nesta&passagem?&&

________________________________________________________________________________&

Pensamento&chave&da&semana:&Testemunho&minha&fé&em&Cristo&através&das&duas&

práticas&que&Cristo&ordenou&á&igreja&local:&o&batismo&e&a&Santa&Ceia.&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Pedir!para!Deus!lhe!dar!um!novo!entendimento!do!significado!do!batismo.!



O!batismo!de! João!não!era!propriamente!dito!um!batismo! ‘Cristão’,!porque!Cristo!não!tinha!sido!
crucificado!e! ressuscitado!ainda.! !O!batismo!dele! significava!arrependimento,!dando!uma!meia! volta!do!
pecado!para!buscar!a!Deus!em!preparação!para!o!Messias! (Atos!19:4).! !Simbolizava!o!batismo!espiritual!
que!viria.!!Hoje,!batismo!pelas!águas!na!igreja!simboliza!o!batismo!espiritual!que!já!aconteceu.!

• Leia& Romanos& 6:1O7.& & Observe@se! que! o! batismo! retrata! sua! identificação! com! a! morte,!
sepultamento,!e!ressurreição!de!Jesus!Cristo.!

• Algumas! igrejas! praticam! o! batismo! por! aspergir! ou! derramar! água! na! pessoa! sendo! batizada.!!
Outras! igrejas! submergem!completamente!o!crente!na!água!e!depois!o! levantam!da!água.! !Qual&
costume& é& um& retrata& melhor& o& simbolismo& ensinado& por& Paulo& em& Romanos& 6?&

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________!
Na!Bíblia,!conceitos!invisíveis!são!simbolizados!em!maneiras!visíveis.! !O!casamento!é!um!conceito!

invisível!feito!visivelmente!diante!de!outras!pessoas.!!A!igreja,!o!corpo!de!Cristo,!é!composta!de!todos!os!
seguidores!de!Cristo!através!dos!séculos!de!cada!grupo!de!pessoas;!mas!mesmo!assim,!se!torna!uma!força!
visível!e!tangível!através!das!inúmeras!igrejas!locais!ao!redor!do!mundo.!

O!Espírito!de!Deus!lhe!batiza!no!corpo!de!Cristo,!lhe!fazendo!um!com!todos!os!outros!crentes.!!O!
invisível! corpo! de! Cristo! se! torna! real! e! tangível! para! você! quando! é! batizado! numa! igreja! local! como!
testemunho!da!sua!nova!vida!em!Cristo.!

• Se& o& Espírito& de& Deus& lhe& batizou& no& corpo& de& Cristo& para& ser& um& com& Ele,& qual& deve& ser& a&

proximidade& do& seu& relacionamento& com&Cristo& após& receber& confirmação& do& perdão& dos& seus&

pecados&e&receber&a&vida&eterna?&&

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________&

• Se&você&é&batizado&numa&igreja& local&retratando&seu&relacionamento&com&Cristo,&como&deve&ser&

seu&relacionamento&com&aquela&igreja?&&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________&

! !
Segundo!Dia:!O&Batismo&é&Meu&Primeiro&Passo&Rumo&a&Maturidade&Espiritual&

&

&

&

&

&

!
!

Como! já!estabelecemos!a! importância!do! seu!batismo!no!corpo!de!Cristo,! seria!um!erro!assumir!
que! o! batismo! pelas! águas! numa! igreja! local! não! tem! grande! importância.! ! Esta! lição! vai! focalizar! na!
significância!do!batismo!nas!águas!que!simbolizam!o!batismo!espiritual.!

• Leia&Mateus&3:13O15.&&Qual&foi&o&primeiro&ato&público&do&ministério&de&Jesus?&!
________________________________________________________________________________!

• Como&um&seguidor&(discípulo)&de&Jesus&Cristo,&qual&deve&ser&seu&primeiro&ato&público&de&serviço&

para&Deus&em&sua&opinião?&!
________________________________________________________________________________!

• Nesta&passagem&em&Mateus&3,&porque&Jesus&insistiu&em&ser&batizado,&mesmo&com&a&resistência&de&

João?&

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________!
• Leia&Mateus&3:16O17.& &Este&trecho&parece& indicar&que&Jesus& foi&batizado&por&aspersão&(derramar&

água),&ou&por&imersão&(ser&submergido&na&água)?&!
_________________________________________________________________________________!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Fale!a!Deus!que!gostaria!de!crescer!na!graça!e!conhecimento!de!Jesus!Cristo.!
• Peça!para!Ele!lhe!mostrar!qualquer!área!incompleta!da!sua!vida!que!precisa!de!atenção!para!

que!possa!crescer.!



• Você&pode&identificar&Deus&o&Pai,&Filho,&e&Espírito&nestes&versículos?&!
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________!
Ontem,!você!aprendeu!que!o!batismo!de!João!simbolizava!arrependimento,!exortando!o!povo!a!dar!

uma!meia!volta!dos!seus!pecados!e!voltar!para!Deus.!!Jesus!disse!que!ele!foi!batizado!para!cumprir!toda!a!
justiça.! !Em!outras!palavras,!Ele! fez! isto!porque!era!a!coisa!certa! fazer.! ! Jesus!não! tinha!pecado!para! se!
arrepender,!mas!ele!estava!começando!seu!ministério!que!abriria!a!possibilidade!para!pessoas!em! todo!
lugar!se!libertarem!do!pecado!e!voltarem!para!Deus.!!Assim,!o!batismo!de!arrependimento!de!João!foi!um!
início!propício!para!aquele!ministério.!

• Leia&Atos&8:26O40.&

• Qual&foi&a&primeira&coisa&que&o&Etíope&queria&fazer&após&se&tornar&um&Cristão?&&

_________________________________________________________________________________&

• O&Etíope&foi&batizado&antes&ou&depois&que&se&tornou&um&seguidor&de&Cristo?&&

________________________________________________________________________________&

• Examine&cuidadosamente&os&versículos&38O39.&&O&batismo&do&Etíope&parece&ser&por&aspergir&água,&

derramar&água,&ou&imersão&na&água?&&

_________________________________________________________________________________&

• Leia&Mateus&29:18O20.&

• No&versículo& 19,& além&de& ir& e& fazer& discípulos& de& todas& as& nações& (literalmente& todos& os& povos&

étnicos),&o&que&deveriam&fazer&estes&discípulos&de&Jesus&a&todos&aqueles&que&cressem?&&

________________________________________________________________________________&

• Se&o&Espírito&de&Deus&é&Aquele&que&batiza&os&crentes&no&corpo&de&Cristo,&este&mandamento&para&

os&seguidores&de&Cristo&no&versículo&19&refereOse&ao&batismo&espiritual&ou&físico&(pelas&águas&que&

simbolizam&o&batismo&espiritual)?&&

________________________________________________________________________________&

• Considere& a& resposta& de& Jesus& a& João& Batista& em&Mateus& 3:15& a& respeito& de& ser& batizado& para&

cumprir& toda& justiça,& e& que& o& batismo& dos& crentes& faz& parte& da& comissão& que& Jesus& deu& em&

Mateus&28:18O20,&porque&você&deve&ser&batizado?&&

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________&

!
Terceiro!Dia:!O&Batismo&é&um&Testemunho&da&Minha&Vida&Transformada&

!
!
!
!
!
!

O! batismo! não! transforma! alguém;! batismo! dá! testemunho! do! fato! de! que! a! vida! tem! sido!
transformada!por!tornar@se!um!seguidor!de!Cristo.!!O!ladrão!crucificado!ao!lado!de!Jesus!pediu!perdão!por!
seu!pecado!e!Jesus!falou@lhe!que!estaria!com!Ele!no!paraíso!naquele!mesmo!dia.!!A!natureza!simbólica!do!
batismo! pelas! águas! é! confirmada! pela! ausência! de! qualquer! oportunidade! para! o! ladrão! ser! batizado.!!
Também!é!notavelmente! ausente!no!Novo! Testamento!qualquer! exemplo!de!bebês! sendo!batizado,! ou!
qualquer!pessoa!batizada!de!alguma!forma!além!de!imersão!na!água.!!Batismo!nas!águas!dá!testemunho!
de!uma!vida!que!tem!sido!transformada.!

• Leia&Atos&9:1O18.&&Note!cuidadosamente!o!versículo!18.!!Qual&é&a&primeira&coisa&que&Saulo&(Paulo)&

fez&depois&que&colocou&sua&fé&em&Cristo&e&foi&convertido?&&

________________________________________________________________________________&

• Leia&Atos&16:19O34.& &Observe!cuidadosamente!o!versículo!33.! !Qual& foi&a&primeira&coisa&que&este&

carcereiro&e&sua&família&de&Filipos&fizeram&depois&que&colocaram&sua&fé&em&Cristo&para&ser&salvo&

do&seu&pecado?&&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Orar!para!Deus!lhe!ajudar!entender!como!o!batismo!é!um!testemunho!poderoso!da!sua!nova!

vida!em!Cristo.!



________________________________________________________________________________&

• Leia&Atos&19:1O5.& &Paulo!encontrou!alguns!discípulos!em!Éfeso,!mas! suspeitou!que!algo!estivesse!
lhes! faltando.! !Ele!perguntou!a! respeito!do!Espírito!Santo,!e!eles!não!compreenderam!apesar!do!
fato!que!tinham!sido!batizados.&

• De&acordo&com&o&versículo&3,&qual&tipo&de&batismo&eles&tinham&experimentado?&&

_________________________________________________________________________________&

• Assim,&eles&não&eram&discípulos&(seguidores)&de&Jesus&Cristo,&mas&de&quem?&&

________________________________________________________________________________&

• Paulo! concluiu! corretamente! que! não! tinham! sido! batizados! pelo! Espírito! de! Deus! no! corpo! de!
Cristo!porque!não!tinham!noção!de!quem!era!o!Espírito!Santo.!!Paulo!recomendou!que!colocassem!
sua!confiança!em!Cristo,!e!assim!fizeram.&

• De&acordo&com&o&versículo&5,&qual& foi&a&primeira&coisa&que&fizeram&após&professar&fé&em&Cristo,&

mesmo&que&já&tinham&sido&batizados&de&outra&forma?&&

________________________________________________________________________________&

&

&

&

&

&

• Você&já&foi&batizado&pelo&Espírito&de&Deus&no&corpo&de&Cristo?&&Quando?&&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________&

• Você&já&foi&batizado&nas&águas?&_______________________________________________________&

• Se&sua&resposta&for&“sim”,&este&batismo&foi&antes&ou&depois&que&colocou&sua&fé&em&Cristo&como&

seu&Salvador?&_____________________________________________________________________&

• Você&foi&batizado&por&imersão&na&água&como&um&retrato&de&morrer&para&o&pecado&e&o&mundo&e&

ressuscitar& da& morte& espiritual& para& uma& nova& vida& no& poder& da& ressurreição& de& Cristo?&

_________________________________________________________________________________&

• Se& não& tem& obedecido& a& Deus& tomando& o& primeiro& passo& para& maturidade& espiritual& ao& ser&

batizado& por& imersão& na& água,& quando& fará& isto?& & Fale& com& alguém& na& igreja& que& frequenta& e&

marque&uma&data.&&Se!não!frequentar!uma!igreja!que!ensina!a!Bíblia!claramente!e!que!encoraja!os!
crentes!a!crescer!na!sua!caminhada!Cristã,!compartilhe!isto!com!um!cristão!mais!experiente!(talvez!
alguém! que! está! lhe! ajudando! com! este! estudo)! e! procure! uma! comunidade! Cristã.!
________________________________________________________________________________&

• Se&você&foi&batizado&antes&de&ter&colocado&sua&fé&em&Cristo,&ou&de&maneira&que&não&mostrou&um&

retrato&completo&da&sua&nova&e&transformada&vida&em&Cristo,&como&pode&seguir&o&exemplo&dos&

discípulos&de&João&Batista&em&Atos&19?&&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________&

Sem! dúvida,! Deus! deseja! que! você! seja! uma! testemunha! de! Jesus! Cristo.! ! Seu! batismo! é! uma!
oportunidade!singular!para!declarar!publicamente!sua!fé!em!Cristo.!!É!uma!oportunidade!maravilhosa!para!
convidar! sua! família! e! amigos! para! vir! e! compartilhar! junto! com! você! num! dia! especial! da! sua! vida!
enquanto!você!declarar!como!a!fé!em!Jesus!Cristo!tem!transformado!sua!vida.! !
!
Quarto!Dia:!A&Santa&Ceia&é&Um&Retrato&da&Minha&Comunhão&Com&Cristo&

!
!
!
!
! !

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Peça!para!Deus!lhe!mostrar!como!sempre!manter!sua!comunhão!com!Ele.!

Essencialmente,.estes.discípulos.estavam.vivendo.debaixo.do.Antigo.Testamento,. se. submetendo.ao.
batismo.de.João.em.antecipação.do.Messias,.mas.sem.saber.que.Ele.já.tinha.vindo..Os.versículos.que.
sucederam. descrevem. como. estes. discípulos. evidenciaram. este. tempo. de. transição. para. aceitar. o.
sacrifício.de.Cristo.do.Novo.Testamento...



! A!última!ceia!que!Jesus!teve!com!seus!doze!discípulos!foi!um!momento!significativo.!!Para!qualquer!
judeu!a!Páscoa!está!cheia!de!simbolismo,!mas!nesta!ocasião!Jesus!acrescentou!uma!nova!dimensão!para!a!
ceia!tradicional!da!Páscoa.!!Ele!sabia!que!em!pouco!tempo!Ele!ia!ser!entregue!para!ser!crucificado.!!Igual!ao!
estudo!sobre!batismo,!a!ceia!do!Senhor!não!é!um!sacramento!–!algo!que!faz!para!ganhar!o!favor!ou!graça!
de!Deus!–!mas!uma!observação!para!comemorar!ou! lembrar!o!que!Cristo! fez!para!você.! !Paulo!chamou!
esta!prática!a!Mesa!do!Senhor!ou!a!Ceia!do!Senhor!na!sua!carta!aos!Coríntios.!!Esta!ceia!simboliza!a!união!
com!Cristo!e!com!outros!na!igreja.!

• Leia&Lucas&22:7O20.&

• No&versículo&19,&o&pão&simboliza&o&quê?&&

_________________________________________________________________________________&

• Quando& você& participa& do& pão& na& Ceia& do& Senhor,& o& que& está& fazendo,& de& acordo& com& este&

versículo?&&

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________&

Na!tradição!de!algumas!igrejas!é!ensinado!que!o!pão!e!vinho!de!fato!se!tornam!o!corpo!e!sangue!de!
Cristo,!baseado!nas!palavras!de!Cristo!quando! falou,! “Este!é!meu!corpo...!este!é!meu!sangue”.!Nota@se,!
porém,!que!uma!tradução!literal!exigiria!que!o!copo!(v.20),!e!não!o!vinho!contido!nele,!fosse!o!sangue!de!
Cristo.! ! O! fato! de! que! deve@se! fazer! isto! em! memória! dele! sugere! que! esta! prática! é! simbólica! para!
comemorar!a!morte!de!Cristo!em!seu!favor!para!que!você!pudesse!viver.!

• Leia& João& 6:51.& & Considere& as& palavras& de& Jesus& neste& trecho,& como& acha& que& Ele& definiria& o&

simbolismo&do&pão&na&Ceia&do&Senhor?&!
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________!
• Em&Lucas&22:20&o&que&simboliza&o&copo?&!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
• Leia&Hebreus&9:11O22.& &O& sangue&dos&animais& sacrificados,&de&acordo& com&o&Velho&Testamento,&

tinha&poder&para&salvar&do&pecado?&!
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________!
• O& Novo& Testamento& (a& palavra& testamento! significa& pacto,& promessa,& aliança)& lhe& oferece&

salvação&do&pecado&através&do&sangue&de&quem?&!
________________________________________________________________________________!

• A! Ceia! do! Senhor! é! uma! lembrança! maravilhosa! de! que! enquanto! continua! comendo! o! pão! e!
bebendo! o! copo! daquela! última! Ceia! está! mantendo! sua! comunhão! com! Deus! atual! sem!
rompimentos.!

• Leia&I&João&1:1O4.&&É&o&desejo&de&Deus&que&você&tenha&comunhão&com&Ele?&!
________________________________________________________________________________!

• De&acordo&com&o&versículo&4,&qual&emoção&deve&caracterizar&sua&comunhão&com&Ele?&!
________________________________________________________________________________!

• Leia&I&João&1:5O7.&&Qual&é&a&função&do&sangue&de&Cristo&em&sua&vida?&!
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________!
• Leia& I& João& 1:8O10.& & Quando& celebrar& a& Ceia& do& Senhor& na& sua& igreja& e& o& Espírito& de& Deus& lhe&

incomodar&de&algum&pecado&que&danifica&sua&comunhão&com&Deus,&o&que&deve&fazer&de&acordo&

com&o&versículo&9?&(Confessar!significa!concordar!com,!admitir,!ou!reconhecer).!!
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________&

&

!
!
!



Quinto!Dia:!A&Santa&Ceia&é&um&Testemunho&Constante&Perante&Minha&Família&Espiritual&

&

&

&

&

!
Através!dos!séculos,!a!Santa!Ceia!tem!sido!praticada!em!igrejas!Cristãs!de!acordo!com!as!instruções!

do!nosso!Senhor.!!A!Santa!Ceia!não!é!algo!que!se!pratica!sozinho,!mas!com!outros!crentes.!
• Leia& I& João&1:1O4.& &De&acordo&com&esta&passagem,&sua&comunhão&com&Deus&deve&ser&gozada&de&

que&maneira?&!
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________!
• Leia& I&Coríntios&11:23O26.&Paulo! resumiu!aqui!as! instruções!de! Jesus!da!noite!da!última!ceia! com!

seus!discípulos.!
• !Qual&pensamento&é&repetido&nos&versículos&24&e&25?!!

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________!

• De&acordo&com&o&versículo&26,&qual&é&a&afirmação&que&você&faz&cada&vez&que&participa&na&Ceia&do&

Senhor,&além&de&lembrar&a&salvação&que&recebeu&através&do&corpo&e&sangue&de&Jesus?&!
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________!
• Leia& I& Coríntios& 11:19O22.&Neste! trecho,! Paulo! corrigiu! um! problema! na! igreja! de! Corintos.! ! Eles!

tinham!feito!um!verdadeiro!banquete!da!ceia.!!Em!vez!de!promover!união!e!restauração!na!igreja,!
estava!causando!divisão.!
Um!dos!propósitos!principais!da!Santa!Ceia!é!manter!um!espírito!de!união!na!igreja!local.!!Quando!
pessoas!se!juntam,!inevitavelmente!terá!conflitos!e!mal!entendidos.!!A!proposta!da!ceia!é!lembrar!
que! todos! compartilham! uma! salvação! comum! através! do! corpo! e! sangue! de! Jesus! Cristo,!
reconhecer!perante!Deus!qualquer!pecado!existente,!e!resolver!qualquer!questão!entre!os!crentes!
para!que!possa!ser!mantida!a!comunhão!na!igreja.!

• Leia&I&Coríntios&11:27O29.!!Paulo!esclareceu!que!você!é!responsável!perante!Deus!por!vir!à!mesa!do!
Senhor!limpo!de!qualquer!pecado!na!sua!vida!e!sem!mágoas!ou!conflitos!não!resolvidos!com!outros!
na!igreja!(o!que!for!dentro!do!seu!alcance).!De&acordo&com&I&Coríntios&11:&28&e&I&João&1:9,&o&que&

deve&fazer&antes&de&participar&na&Santa&Ceia?&&

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________&

• Leia&I&Coríntios&11:&30.&&Paulo!explicou!que!na!igreja!de!Corinto!havia!pessoas!que!adoeceram!e!até!
morreram! (dormiram)! porque! não! tinham! honrado! a! Ceia! do! Senhor,! não! confessando! seus!
pecados!e!resolvendo!conflitos!entre!si!no!corpo!de!Cristo.&

• Leia&I&Coríntios&11:&31.& &A!idéia!deste!versículo!é!que!se!reconhecer!sua!necessidade!de!lidar!com!
questões!de!pecado!e!as!resolverem,!não!terá!que!se!preocupar!com!as!conseqüências.!&

• Examine&de&novo&versículo&26.&&Existe&uma&frequência&estabelecida&para&celebrar&a&Santa&Ceia?&&O&

que&este&versículo&diz&a&respeito&da&frequência&em&que&deve&celebrar&a&Ceia&do&Senhor?&&

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________&

• Quando&e&com&qual& frequência&sua& igreja&pratica&a&Santa&Ceia?& (Pergunte!a!alguém!se!não! tiver!
certeza).!________________________________________________________________________&

• O&que&deve&fazer&para&prepararOse&para&este&evento&importante&baseado&em&tudo&que&tem&visto&

na&Bíblia?&!
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________!
!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Peça!para!Deus!lhe!mostrar!a!importância!de!um!bom!relacionamento!com!sua!família!de!fé!na!

igreja.!



Lição&9:&Comunidade:&Fazendo&Parte&da&‘Família’&que&é&Minha&

Igreja&Local&

Porque'Devo'Fazer'Parte'de'Uma'Igreja?&

Versículo&para&Decorar:&1&Coríntios&12:&27&

“Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é 
membro desse corpo.”&

'

!

! Cada!criança!precisa!de!uma!família!para!seu!desenvolvimento!sadio!e!proteção.!!Por!esta!mesma!
razão,!cada!seguidor!de!Jesus!Cristo!precisa!da!igreja!que!é!uma!família!espiritual.!Assim!como!as!famílias!
as! Igrejas! tem!tamanhos!e!pessoas!diferentes.!A!experiência!positiva!de! fazer!parte!de!uma! igreja!é! tão!
benéfica!quanto!fazer!parte!de!uma!família!amorosa!e!forte.!!Muitas!pessoas!descobrem!que!nas!igrejas,!
alguns!se!tornam!mais!próximos!de!outros!irmãos!do!que!até!em!sua!própria!família!de!origem.!!
! Como!seguidores!de!Jesus!Cristo,!fazemos!parte!de!algo!muito!maior!do!que!qualquer!um!de!nós!
sozinhos.! Você! está! conectado! aos! outros! discípulos! de! Jesus! Cristo! ao! longo! dos! últimos! 2000! anos!!!
Muitos! crentes! têm! feito! contribuições! significantes! ao!mundo! e! outros! têm! sido!mortos! por! causa! de!
Cristo.!!Deus!deu!a!cada!Cristão!dons,!personalidades,!e!histórias!únicas.!Junto!com!outros,!você!pode!fazer!
uma!diferença!eterna!no!poder!do!Espírito!de!Deus.!
!
Primeiro!Dia:!A&Igreja&Local&Faz&Parte&do&Plano&de&Deus&Para&Minha&Vida&
!
!
!
!
! !

A!palavra! igreja'traz!várias! imagens!à!mente!–!um!prédio,!uma!denominação,!ou!um!grupo!de!pessoas.! !A!
palavra!igreja'no!Novo!Testamento!é!eklesia&do!grego,!que!dá!raiz!a!palavras!como!eclesiástico.!!No!primeiro!século!
a! palavra! não! tinha! um! significado! religioso! especial,! mas! era! usado! no! Grego! para! falar! de! uma! assembléia! de!
cidadãos! designados! por! oficiais! do! governo.! ! Na! tradução! Grega! do! Antigo! Testamento! a! palavra! significava! a!
comunidade!ou!congregação!de! Israel.! Jesus! foi!o!primeiro!a!aplicar!esta!palavra!aos! seus! seguidores!em!Mateus!
16:18.!
! No! Novo! Testamento! a! palavra! igreja' é! usada! em! duas! maneiras.! ! Primeiramente,! pode! referirYse! a!
assembléia! inteira! de! todos! os! seguidores! de! Cristo! desde! o! primeiro! século! até! a! Segunda! Vinda! de! Cristo! para!
estabelecer! Seu!Reino.! !Na!grande!maioria!de! instancias,!porém,!esta!palavra!é!usada!para! falar!de!um!grupo!ou!
assembléia!local!de!discípulos!de!Jesus!Cristo.!!A!palavra!nunca!é!usada!na!Bíblia!para!se!referir!a!um!prédio!ou!uma!
denominação.!
• Leia&Efésios&5:25.&&Qual&é&a&atitude&de&Cristo&a&respeito&da&igreja?&
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________&

• Leia&Efésios&5:26,27.&&Liste&pelo&menos&dois&objetivos&de&Cristo&para&Sua&igreja.&
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________&

Pensamento&chave&da&semana:&A& igreja& local&é&minha& família&espiritual&onde&Deus&
pode&aperfeiçoar&minha&vida&para&Seu&trabalho&e&me&usar&para&ministrar&a&outros.&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Ore!para!Deus!lhe!dar!melhor!entendimento!sobre!a!igreja!e!seu!lugar!nela.!



• De& acordo& com& o& versículo& 26,& como& Cristo& santifica& (separa& ou& purifica)& Sua& igreja& quando& existem&
problemas&ou&necessidades&nela?&

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________&

• Como&você&acha&que&acontece&esta&purificação&ou&santificação&na&igreja&local?&
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________&

• Leia& Efésios& 5:28[30.&De& acordo& com&o& versículo& 29,& quais& são& as& duas& coisas& que&Cristo& faz& para& a& igreja?&
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________&

• Leia&Atos&20:28.&&Qual&foi&o&preço&que&Deus&pagou&pela&igreja?&
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________&

• O&que&estes&versículos&nos&mostram&a&respeito&do&valor&que&Deus&tem&para&com&a&igreja,&e&como&isto&deve&
afetar&sua&atitude&a&respeito&de&estar&ativamente&envolvido&com&a&igreja&local?&

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________&
O!Novo!Testamento!tem!pouca!instrução!a!respeito!da!organização!de!uma!igreja! local;!a!estrutura!parece!ter!

evoluído! gradativamente! de! acordo! com! cada! situação! e! necessidade.! ! Grupos! primitivos! se! reuniam!
freqüentemente!em!casas.! !Na!medida!em!que!congregações! individuais! se! formaram,!os! líderes!eram!chamados!
presbíteros.& & Pastor& (um! que! cuida)! e! bispo& (um! que! preside! e! administra)! são! outros! termos! sinônimos! como!
presbítero.! Em! (Atos! 6:1Y6),! diáconos& (servos)! foram! acrescentados! para! ajudar! os! presbíteros! no! cuidado! dos!
membros!da!igreja.! !Estes!são!os!únicos!líderes!locais!da!igreja!mencionados!no!Novo!Testamento!e!Paulo!dá!suas!
qualificações!em!I!Timóteo!3:1Y13!e!Tito!1:5Y9.!

A! falta! de! informação! detalhada! sobre! a! estrutura! da! igreja! não! indica! pouco! valor! a! isto;! mas! é! uma!
demonstração!da!sabedoria!de!Deus!em!permitir!grande!flexibilidade!para! igrejas! locais!se!adaptarem!às!culturas,!
circunstancias,!e!épocas!diferentes.!!As!passagens!Bíblicas!que!examinamos!hoje!enfatizam!o!quanto!Deus!valoriza!a!
igreja.!!
! !

Segundo!Dia:!A&Igreja&É&Minha&Família&Espiritual&
&
&
&
!
!
! Por!causa!da!natureza!divina!da!igreja!como!o!corpo!de!Cristo,!ela!é!mais!do!que!uma!organização;!
é!um!organismo!vivo.! !Várias!metáforas!são!usadas!na!Bíblia!para!descrever!a! igreja.! !Talvez!a!metáfora!
mais!pessoal! compare!a! igreja!a!uma! família.! !Esta! lição!examina!alguns!dos!conceitos!principais!usados!
para!simbolizar!a!natureza!singular!da!igreja.!
• Leia&Efésios&1:15[23.&&Quem&é&a&cabeça&da&igreja?&(v.22)!

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________&
• Como&a&igreja&é&descrita&no&versículo&23?!

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________&
• Leia&I&Coríntios&12:27.!A&igreja&é&descrita&como&sendo&o&quê?!

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!a!Deus!que!abra!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Peça!para!Deus!lhe!ajudar!ver!a!igreja!como!uma!família!espiritual!na!qual!você!tem!um!papel!

importante.!



• É!uma!declaração!poderosa!dizer!que!a&igreja&é&o&corpo&de&Cristo.!Cada!igreja!tem!seus!problemas!e!
seus!conflitos!de! tempo!em!tempo!por!causa!da!natureza!humana!dos!membros.! !DeveYse!discutir!
sobre!os!problemas!específicos!se!tivermos!oportunidade.!

• Ser&crítico&da&igreja&como&instituição&é&ser&crítico&de&quem?!
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&I&Coríntios&3:16,17.&Neste!trecho!a!igreja!é!simbolizada!como!um!templo!ou!santuário.!!Quando!
os!seguidores!de!Cristo!permitem!que!desejos!egoístas!os!controlem,!às!vezes!fazem!e!falam!coisas!
que!prejudicam!a! igreja.! !Versículo!17!é!uma!advertência! forte!sobre!a!seriedade!em!que!Deus!ver!
qualquer!ataque!contra!a!igreja.!

• Leia&Efésios&2:11[22.&No&versículo&18,&você&pode&enxergar&Deus&como&Pai,&Filho,&e&Espírito?&
____________________________________________________________________________________&

• Quem&é&a&pedra&angular&do&edifício&descrito&nos&versículos&20[22?&
&________________________________________________________________________________&

• Os! apóstolos! e! profetas! nos! deram! o!Novo! Testamento! e!modelaram! o! padrão! de! ensinamento! e!
prática! que! seguimos! até! hoje.! !Os& apóstolos& e& profetas& correspondem& a& qual& parte& do& edifício?&
________________________________________________________________________________&

• De&acordo&com&versículo&22,&quem&vive&neste&edifício&ou&santuário?&
&__________________________________________________________________________________&

• Além&da&figura&do&santuário&ou&edifício,&qual&é&outra&figura&introduzida&em&versículo&19?&
&&_________________________________________________________________________________&

• Leia&Gálatas&6:10.&&A!imagem!da!família!representa!o!corpo!de!Cristo.&
• Leia& Hebreus& 10:25.& &A! Bíblia! nos! exorta! a! ser! fiel! em! congregarmos! com! outros! crentes.! Dedicar!

tempo!para!estarmos!juntos!e!comunicarmos!é!essencial!para!relacionamentos!saudáveis!na!família.&
• Como& você& caracterizaria& sua& fidelidade& em& se& congregar& junto& com& outros& na& família& de& Deus?&

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&

• Sua&fidelidade&poderia&melhorar?&&Se&a&resposta&for&‘sim’,&quais&passos&você&tomará&para&que&isto&
aconteça?&
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

Se! você! não! tiver! uma! ligação! permanente! com! uma! igreja,! ou! descobrir! que! sua! igreja! atual! tenha! sérias!
questões!bíblicas!que!não!está!disposta!tratar,!qual!processo!deve!seguir!para!encontrar!uma!igreja!que!seja!boa!
para! você?! !Não! deve! procurar! com!a!mentalidade! de! consumidor,!mas! como!um!discípulo! comprometido! de!
Jesus!Cristo.!!A!igreja!não!é!um!lugar!para!ser!servido,!mas!para!servir!outros.!!Segue!alguns!parâmetros:!

• Ore.! !Escutar!para!a!voz!do!Espírito!de!Deus! lhe!mostrar!se!uma!igreja!está!alinhada!com!os!ensinos!da!
Bíblia,!e!se!esta!família!Cristã!é!aquela!onde!Deus!lhe!quer.!

• Procure!uma! igreja!que!coloca!grande! importância!em!ensinar!a!Bíblia,!em!viver!vidas!santas,!em!servir!
junto! como! uma! família,! e! em! compartilhar! as! boas! novas! de! Cristo! com!outros! na! comunidade! onde!
mora!e!ao!redor!do!mundo.!

• Evite! igrejas!que!tendem!confundir! (mesclar)!uma!vida!santa!com!uma! lista!de!regras!e!proibições.! !Em!
vez! de! ensinar! como! viver! no! poder! da! graça! de! Deus! e! do! Espírito! Santo,! tais! igrejas! enfatizam! a!
necessidade!de!fazer!algo!para!ganhar!e!manter!o!favor!de!Deus!em!vez!de!focalizar!em!ser!a!pessoa!que!
Deus!desenhou!para!ser.!

• Mesmo! entre! igrejas! que! ensinam! a! Bíblia! com! fidelidade,! existem! diferenças! de! personalidade,!
oportunidade,!acessibilidade,!disponibilidade!de!serviços!e!ministérios,!etc.!Talvez!não!consiga!encontrar!
tudo!que!quer,!mas!pode!encontrar!a!igreja!onde!Deus!lhe!quer.!!Talvez!Deus!queira!lhe!usar!para!ajudar!
a!igreja!desenvolverYse!nas!exatas!áreas!onde!você!gostaria!vela!melhorar.!

• LembraYse,!nenhuma!igreja!é!perfeita!e!sem!defeito.!!Procure!igrejas!que!desejam!mudar!e!crescer!para!
refletir! mais! de! perto! os! ensinamentos! Bíblicos,! da! mesma! forma! que! você! deseja! fazer! na! sua! vida!
individual.!



& Aprenda!a!pensar! sobre! sua! igreja! como! família.!Algumas! famílias! são!excepcionais;! algumas! são!
disfuncionais.!Mesmo!a! família!melhor!requer!compromisso,!a!mútua!prestação!de!contas,!comunicação!
intencional,!e!resolução!de!conflitos!para!funcionar!bem.!!Nenhuma!igreja!está!sem!falha!porque!todos!os!
membros! são!da! raça!humana! (portanto! falhos!),!mas! é! o! plano!de!Deus!para! Seus! filhos! congregarem!
juntos! em! famílias! Cristãs! na! igreja.! Princípios! Bíblicos! nos! capacitam! a! crescer! em! relação! aos! outros,!
mesmo! quando! tem!magoas! e!mal! entendidos,! da!mesma!maneira! que! acontece! nas! famílias! naturais.!!
Decida!hoje!a!cooperar!com!o!Espírito!de!Deus!para!viver!as!verdades!Bíblicas!e!fazer!sua!família!de!fé,!a!
igreja,!a!melhor!família!possível.!
!
Terceiro!Dia:!A&Igreja&Me&Dá&Proteção&e&Me&Desenvolve&
&
&
!
!
!
! Freqüência!na! igreja!não!é!uma!obrigação.! !A! igreja!é!uma!família,!o!corpo!de!Cristo,!o!santuário!
onde!o!Espírito!de!Deus!habita!em!cada!discípulo!de!Jesus!Cristo!e!reina!na!congregação!dos!crentes.!!Na!
igreja,!o!crente!individual!encontra!significância,!proteção,!e!alimentação.!!O!desejo!para!maturidade!Cristã!
e!propósito!da!vida!deve!impulsionar!os!crentes!a!serem!membros!ativos!na!igreja!local.!
• Leia&Efésios&4:11[12.&&O!versículo!11!descreve!líderes!do!Novo!Testamento,!e!o!versículo!12!lista!três!

funções!realizadas!no!corpo!de!Cristo.!
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________!

• Deus!deseja! lhe!madurecer!na!igreja! local.! !Qual&é&uma&maneira&prática&na&qual&você&pode&crescer&
rumo&à&maturidade&espiritual&na&igreja&local?&
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________!

• Deus!quer!que!você!participe!no!trabalho!do!ministério.! !Qual&é&uma&maneira&prática&na&qual&você&
pode&servir&ou&ministrar&na&sua&igreja&local?!
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________!

• Deus!quer!que!você!ajude!a!edificar!(ou!fortalecer)!outros.! !De&que&maneira&que&você&pode&ajudar&
edificar&outros&na&sua&igreja&local?!
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________!

• Leia&Efésios&4:13.&&Qual&é&o&propósito&final&das&funções&na&igreja?!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&Efésios&4:14.&&Uma&igreja&que&funciona&bem&providencia&proteção&contra&o&que?!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&Efésios&4:15.& &É!desejo!de!Deus!para!você!e!outros!na! igreja!crescer!e!madurecer,!se!tornando!
cada!vez!mais!parecido!com!Cristo.!!Para&isto&acontecer,&o&que&é&necessário&fazer&de&acordo&com&este&
versículo?!
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________!

• Leia& Efésios& 4:16.& & A! igreja! é! como! um! corpo! em! que! cada! parte! se! encaixa! com! um! esforço!
harmonioso!e!cooperativo.!!O!significado!aqui!é!que!cada!osso,!junta,!parte,!e!membro!do!corpo!têm!
algo!a!contribuir.!

• Liste& pelo&menos& duas& habilidades& ou& talentos& com& que& você& poderia& contribuir& na& igreja& se& lhe&
fosse&dada&oportunidade.!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!a!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Ore!para!Deus!lhe!mostrar!não!apenas!porque!você!precisa!da!igreja,!mas!porque!sua!igreja!

precisa!de!você.!



_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________!

• Ore&pela&oportunidade&de&cooperar&com&algum&ministério&ou&serviço&na&sua&igreja&local.&&Se!outros!
estão!estudando!estas!lições!junto!com!você,!talvez!pudesse!acompanháYlos!em!algum!ministério!da!
igreja!no!qual!estão!envolvidos.!!

• Se&já&estiver&participando&em&algum&ministério,&ore&para&Deus&lhe&mostrar&maneiras&para&se&tornar&
mais&eficaz,&ou&talvez&mostrar&outra&área&de&serviço.!

• Este!versículo!(Efésios!4:16)!fala!que!Deus!tem!dado!ao!corpo!de!Cristo!a!capacidade!para!edificar!se!
mesmo.! !De& acordo& com& este& versículo,& o& que& deve& caracterizar& este& processo& de& edificação& na&
igreja?&
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________!
&
&
&
&
&
&
&

& Quanto!mais!você!se!envolve!na!igreja!local,!maior!será!sua!oportunidade!para!crescer!em!Cristo.!!
Servir!ao!Senhor!junto!com!irmãos!e!irmãs!lhe!dá!a!possibilidade!de!forjar!laços!e!amizades!que!dura!a!vida!
inteira.!
!
Quarto! Dia:! A& Igreja& Providencia& Uma& Sinergia& Especial& para& Meus& Dons& e& Minhas&
Habilidades&
!
!
!
!
! !
! Sinergia!acontece!quando!o!efeito!total!de!duas!ou!mais!partes!é!maior!do!que!a!soma!das!partes!
individuais.!!Quando!discípulos!individuais!de!Jesus!Cristo!congregam!no!corpo!de!Cristo,!o!Espírito!de!Deus!
de! forma! supranatural! combina!os! dons,! talentos,! capacidades! e! habilidades! de! cada!um!e!multiplica! o!
resultado!além!dos!limites!normais!humanos.!
• Leia& I& Coríntios& 12:14[20.& & Independente! dos! seus! dons! ou! personalidade! sem! igual,! você! tem!um!

lugar!no!corpo!de!Cristo.!
• Leia& I& Coríntios& 12:21.! ! De& acordo& com& este& trecho,& porque& você& precisa& da& igreja& local?&

______________________________________________________________________________!
• Leia& I& Coríntios& 12:22[24.& & Algum&membro& do& corpo& é&mais& ou&menos& importante& do& que& outro?&

______________________________________________________________________________&
• Leia&I&Coríntios&12:25[27.&&Este!é!outro!lembrete!da!importância!de!promover!união!na!igreja.!!Como!

membros!da!mesma! família,! você!deve!cuidar!dos!outros!com!sinceridade,!e!eles!devem!cuidar!de!
você.&

• Quem& está& sofrendo& na& sua& igreja& agora?& & Pode& ser& alguém& que& perdeu& um& ente& querido,& está&
lutando&com&uma&doença&grave&ou&que&perdeu&o&emprego.&&Escreva&um&bilhete&de&encorajamento&
hoje&e&fale&que&está&orando&por&ele.&&Pode&também&ligar&ou&falar&pessoalmente&se&for&possível.&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Pedir!para!Deus!lhe!mostrar!o!lugar!especial!reservado!para!você!e!seus!dons!dentro!da!igreja.!

Ponto&principal:&É!importante!ressaltar!a!instrução!de!Paulo!que!o!amor!deve!prevalecer!na!edificação!do!corpo.!!
Quando!você!oferecer!ajuda!em!fazer!algo!na!igreja,!e!sua!oferta!não!for!aceita!imediatamente!por!alguma!razão,!
sua!resposta!correta!deve!ser!esperar!pacientemente!em!amor.!!Talvez!a!igreja!não!esteja!preparada!para!sua!
contribuição,!ou!talvez!de!alguma!forma!você!não!esteja!preparada.!!Mas,!Deus!terá!um!lugar!para!você!servir!no!
lugar!certo,!no!tempo!certo,!e!da!maneira!certa.!



• Quem& recebeu& alguma& honra& ou& grande& alegria& recentemente& na& igreja?& & Pode& ser& alguém& que&
acabou& de& casar,& recebeu& promoção& no& emprego,& ganhou& uma& competição& ou& foi& honrado& em&
alguma&maneira.&&Escreva[lhe&algo,&telefone,&ou&fale&com&ele&pessoalmente&para&parabenizá[lo.&&

• Leia&Romanos&12:4[6.& &Esta!passagem!também!ensina!que!o!corpo!de!Cristo!é!composto!de!muitos!
membros!com!dons!diferentes.!!De&acordo&com&o&versículo&6,&qual&é&a&fonte&destes&dons&diferentes?&
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________&

&
Quinto!Dia:!Deus&Usa&Outros&Cristãos&Na&Minha&Igreja&Para&Ministrar&Em&Minha&Vida&
&
&
&
!
! Membros!da!igreja!local!devem!se!ajustar!e!encaixar!como!peças!de!um!quebraYcabeça.!!Ambos!os!
trechos!de!Romanos!12:5!e!Efésios!4:25!ensinam!que!somos!membros!uns!dos!outros.!!Mais!do!que!teoria,!
o! Novo! Testamento! alista!muitas!maneiras! práticas! que! devemos! nos! relacionar! com! reciprocidade! na!
igreja!local!como!membros!do!corpo!de!Cristo.!
! Segue!21!exemplos!de!como!devemos!nos!relacionar!na!família!de!Deus.!
• Leia&os&textos&e&depois&selecione&apenas&sete&destes&mandamentos&recíprocos&e&escreva&no&espaço&

em&baixo&seu&plano&de&ação&de&como&você&irá&aplicá[lo&na&sua&igreja&local.&
• Romanos&12:10[&DediquemYse!uns!aos!outros!com!amor!fraternal!e!dar!honra!aos!outros.&
• Romanos&14:13&–&Não!julgar!uns!aos!outros.&
• Romanos&14:19&–&Edificar!uns!aos!outros.&
• Romanos&15:5&–&Ter!um!espírito!de!unidade!tendo!um!só!coração!e!uma!só!voz.&
• Romanos&15:7&–&Aceitar!uns!aos!outros.&
• Romanos&15:14&–&AconselharYse!uns!aos!outros.!&
• Romanos&16:16&–&Saudar!(cumprimentar)!uns!aos!outros.&
• I&Coríntios&12:25&–&Ter!igual!cuidado!uns!aos!outros.&
• Gálatas&5:13&–&Servir!uns!aos!outros.&
• Gálatas&6:2&–&Levar!os!fardos!pesados!uns!dos!outros.&
• !Efésios&4:2&–&Suportar!uns!aos!outros!em!amor.&
• !Efésios&4:32&–&Perdoar!uns!aos!outros.&
• Efésios&5:21&–&SujeitaremYse!uns!aos!outros.&
• &Tessalonicenses&4:9&–&Amar!uns!aos!outros.&
• Tessalonicenses&4:18&–&Consolar!uns!aos!outros.&
• Hebreus&3:13&–&Encorajar!(exortar)!uns!aos!outros.&
• Tiago&4:11&–&Não!falar!mal!uns!aos!outros.&
• Tiago&5:16&–&Orar!uns!pelos!outros.&
• Pedro&4:9&–&Ser!hospitaleiro!uns!aos!outros.&
• I&Pedro&4:10&–&Ministrar!uns!aos!outros!com!seus!dons.&
• I&João&1:7&–&Ter!comunhão!uns!com!os!outros.&

Espaço!para!respostas!
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!a!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Peça!a!Deus!lhe!tornar!sensível!como!Ele!quer!usar!outros!para!ministrar!a!você,!e!viceYversa.!



• ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&

• ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&

• ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&

• ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&

• ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&

• ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&

• ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&

• ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&

• ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________&
Quando!estamos!vivenciando!estes!mandamentos!recíprocos!na!comunidade!da! família!da! igreja,!a!

igreja! funcionará! como!Deus! intenciona.! !Grande!ou!pequeno,!para!o!bem!ou!mal,! com! todas! as! falhas!
humanas,! a! igreja! local! precisa! se! tornar! nosso! centro! espiritual! da! gravidade,! a! base! do! serviço! e!
ministério,!e!o!lugar!onde!Deus!pode!completar!Sua!obra!em!nossas!vidas.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Anotações:&Perguntas&ou&Comentários&para&Mais&Estudo&e&Discussão&

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________&

&

_____________________________________________________________________________&



Lição&10:&Responsabilidade:&&A&Perspectiva&Bíblica&de&Como&Devo&
Encarar&a&Vida&

Como$a$minha$fé$em$Cristo$deve$afetar$quem$sou$e$a$maneira$como$vivo?$
Versículo&para&Decorar:&Lucas&16:10B11&
"Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é 
desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas 
deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas?”!
$
&
&
&
! O!Apóstolo!Pedro!fez!uma!pergunta!no!final!de!sua!segunda!carta!(2!Pedro!3:8<13).!!Ele!descreveu!a!
Segunda!Vinda!de!Cristo!que!precederá!um!novo!céu!e!uma!nova!terra!junto!com!a!destruição!de!tudo!que!
conhecemos!agora.!!Esta!perspectiva!eterna!estimulou!Pedro!a!perguntar,!que!tipo!de!pessoa!devemos!ser,!
visto!que!todas!as!coisas!tangíveis!pelas!quais!temos!trabalhado!tanto!para!acumular!serão!destruídas,!e!
apenas!as!coisas!de!natureza!eterna!ficarão.!
! A! civilização! contemporânea! estimula! o!materialismo,! consumismo,! e! egoísmo!que! sufoca!muita!
gente.!!Deus!lhe!oferece!uma!vida!de!significância!eterna!baseada!na!verdade!eterna!da!sua!Palavra!e!seu!
investimento!na!vida!de!pessoas!que!vão!viver!eternamente.!
Primeiro!Dia:!Deus&me&Responsabiliza&Pelos&Recursos&que&Ele&Confiou&a&Mim&
!
!
!
!

&
! !

Tudo!que!é!e!todo!recurso!que!tem!é!um!presente!de!Deus.!!Ele!não!lhe!deve!nada,!mas!lhe!ama!
incondicionalmente! e! lhe! dá! tudo.! ! O! reconhecimento! desta! verdade! Bíblica! traz! uma! responsabilidade!
correspondente!para!gerenciar!estes!recursos!que!Deus!confiou!em!sua!mão.!

• Leia& Tiago& 1:& 17& e& Salmo& 24:& 1.& & Existe& alguma& coisa& boa& na& sua& vida& que& não& veio& de& Deus?&
________________________________________________________________________________&

• Existe&algo&ou&alguém&neste&mundo&que&não&pertence&a&Deus?&____________________________&
• Leia& Deuteronômio& 8:& 11B18.& & Mesmo& que& consiga& trabalhar& dia& e& noite& para& acumular& uma&

fortuna,&quem&lhe&deu&a&capacidade&para&adquirir&riquezas?&______________________________&
• Leia& Lucas& 16:& 10B12.& & De! acordo! com! as! palavras! de! Jesus,! se! você! esperar! ganhar! riquezas!

verdadeiras! na! vida! –! aquelas! coisas!muito! além! de! dinheiro! e! posses! –! primeiramente! precisa!
demonstrar!a!habilidade!em!ser!fiel!na!forma!em!que! lidar!com!suas!finanças!(mamon,!a!palavra!
em!Aramaica!para!dinheiro).&

• Leia&I&Coríntios&4:1.&&Alguma!coisa!pode!ser!qualificada!como!riquezas!verdadeiras!melhor!do!que!os!
mistérios! de! Deus! contidos! na! Bíblia?! ! Deus! requer! que! você! seja! um! mordomo! fiel! ou!
administrador!destas!Verdades.! !Se!não! for! fiel!em!cuidar!dos!seus! recursos! físicos,!como!espera!
cuidar!dos!mistérios!de!Deus?&

• Leia&I&Timóteo&5:8.&&Deus!lhe!responsabiliza!de!prover!para!sua!família!e!considera!pior!do!que!um!
infiel!aquele!que!não!cumpre!esta!responsabilidade.!!(Infiéis!são!aqueles!que!negam!a!Bíblia).&

• Leia& 2& Tessalonicenses& 3:7B12.& & Paulo! tinha! um! testemunho! sem! mácula! de! responsabilidade!
pessoal.!!A!Bíblia!fala!muito!a!respeito!de!ajudar!aqueles!que!verdadeiramente!têm!necessidades.!!
De& acordo& com& o& versículo& 10,& qual& é& a& sua& responsabilidade& para& com& alguém& que& é&
simplesmente&preguiçoso&ou&que&recusaBse&a&trabalhar?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Pensamento&chave&da&semana:&Tudo&que&sou&e&tudo&que&tenho&é&um&presente&do&Deus&
que&não&me&deve&absolutamente&nada,&me&ama&incondicionalmente,&me&dá&tudo,&e&é&a&
Quem&prestarei&contas&de&como&gerenciei&estes&recursos.&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!a!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Agradeça!a!Deus!por!suprir!cada!uma!das!suas!necessidades.!
• Peça!para!Deus!lhe!mostrar!como!ser!um!bom!mordomo!de!tudo!que!você!é!e!tudo!que!tem.!



• Como&você&caracterizaria&sua&habilidade&de&administrar&seus&recursos?& &Sua&vida&financeira&está&
sob&controle,&fora&de&controle,&ou&em&algum&lugar&entre&estes&dois&extremos?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Se& estiver& com& dificuldades& nesta& área,& estabeleça& pelo& menos& dois& alvos& como& pedidos& de&
oração,& tais&como&ser& fiel&em&pagar&suas&contas&dentro&do&prazo&e&trabalhar&para&eliminar&seus&
débitos.& & Se! sua! situação! é! especialmente! precária,! procure! conselho! dos! líderes! da! sua! igreja.!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Talvez!você!seja!responsável!com!suas!finanças.!!Considere!também!a!mordomia!do!seu!tempo!que!
é!tão!valioso!quanto!seu!dinheiro!e!suas!posses.&

• Se&não&tem&sido&um&bom&administrador&do&seu&tempo,&escreva&o&primeiro&passo&que&tomará&para&
solucionar&esta&questão.&&Muitas&vezes,&o&primeiro&passo&melhor&é&procurar&aconselhamento.&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&
&

Segundo!Dia:!Deus&Me&Quer&Como&Administrador&(Mordomo,&Gerente)&e&Não&Como&Dono&
&
&
&
&
!

A! lição! de! hoje! continua! examinando! a! verdade! aprendida! ontem;! que! Deus! é! o! dono! de! tudo,!
incluindo!você!e!todos!os!seus!recursos.!!Muita!gente!trabalha,!luta,!e!se!sacrifica!para!adquirir!coisas.!!O!
título! deste! estudo! não! implica! que! está! errado! para! um! Cristão! possuir! algo,! mas! apenas! enfatiza! a!
necessidade!de!reconhecer!a!propriedade!suprema!de!Deus!sobre!todas!as!coisas!e!Sua!expectativa!que!
você!seja!um!mordomo!fiel!de!todos!os!recursos!que!Ele!lhe!confiou.!

• Leia&Salmo&89:&11.&&Existe&alguém&ou&alguma&coisa&que&não&pertence&ao&Senhor?&&
_________________________________________________________________________________&

• Leia&I&Coríntios&6:20&e&Atos&20:28.&&A&Quem&você&pertence&e&por&quê?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia& Lucas& 12:13B15.& & & Neste! trecho,! dois! irmãos! estão! divididos! sobre! a! questão! de! a! quem!
pertencia! uma!herança.! ! Jesus! recusou! tomar! partido! porque! a! possessão! da! herança! não! era! a!
questão!verdadeira.&

• De&qual&perigo&Jesus&nos&adverte&no&versículo&15?&&
_________________________________________________________________________________&

• Qual&é&a&verdade&fundamental&que&Jesus&nos&ensina&no&versículo&15?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&
Muitas! pessoas! tentam! achar! significância,! valor! pessoal,! ou! realização! nas! coisas! que! possuem.!!

Muitas!vezes!pessoas!se!endividam!para!adquirir!coisas!para!satisfazer!alguma!necessidade!emocional!ou!
aumentar!sua!auto<estima.&

• Você& luta& com& a& tentação& de& achar& relevante& e& uma& realização& nas& suas& posses?&
_________________________________________________________________________________&

• Se& nunca& possuir& uma& casa& grande& ou& um& carro& novo,& poderia& sentir& satisfação,& realização,& e&
propósito&na&vida?&&Por&quê?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!a!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Peça!para!Deus!lhe!mostrar!qualquer!coisa!ou!área!da!sua!vida!que!não!esteja!sob!o!controle!do!

Senhor!e!que!gostaria!de!entregá<lo!hoje.!



• Como& sua& resposta& acima& reflete& seus& valores?& & Como& estes& valores& se& alinham& com& o&
ensinamento&de&Jesus?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&
Deus!é!o!dono!de!todas!as!coisas,!incluindo!você.!!Por!isso,!a!significância!da!sua!vida!não!depende!

da!possessão!das!coisas.! !A!questão!de!posse! foi! resolvida!no!momento!da!criação!do!universo.! !É!mais!
importante!reconhecer!Quem!o!possui.!

• Leia&Lucas&12:&16B20.& &Quais& foram&as&palavras&e&sentimentos&de& Jesus&a& respeito&deste&homem&
cuja&vida&focalizou&em&acumular&cada&vez&mais&coisas?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Quando&este&homem&morreu,&suas&posses&tiveram&valor&para&ele?&&
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Lucas&12:&21.&&Olhe&este&versículo&com&cuidado.&&O&problema&deste&homem&foi&porque&era&rico&
ou&porque&não&era&rico&para&com&Deus?&&
_________________________________________________________________________________
Leia&Lucas&12:22B23.&&Neste!mesmo!contexto,!Jesus!instruiu!os!discípulos!para!não!se!preocuparem!
com!o!que!iam!comer!ou!vestir,!relembrando<os!de!novo!que!esta!vida!é!mais!importante!do!que!
comida!ou!roupa.!O!medo!de!perda!ou!prejuízo!traz!preocupação.!!Jesus!falou!que!seus!discípulos!
não! se! preocupassem! e! prometeu! que! Deus! sempre! ia! suprir! o! que! precisassem.! ! A! questão!
principal!é!posse!ou!mordomia.!!Se!Deus!possui!você!e!tudo!que!é!seu,!seu!trabalho!é!cuidar!destes!
recursos!o!melhor!que!puder.!!Se!recursos!se!perdem,!a!responsabilidade!é!de!Deus!cobrir!a!perda!
porque!tudo!pertence!a!Ele.!!Ele!decide!quando,!como,!ou!se!vai!substituí<los.&

• Qual&é&seu&bem&material&mais&valioso?&!
_________________________________________________________________________________!

• Como&seria&sua&vida&se&perdesse&este&bem?&!
_________________________________________________________________________________
Como&a& perda& desta& possessão& afetaria& sua& caminhada& com&Deus?& Se! a! perda! desta! possessão!
afetaria!sua!comunhão!com!Deus,! talvez! isto!seja!um!sinal!que!esteja! tentando!manter!posse!de!
algo!que!nunca!de!verdade!era!seu.!!

• Leia&Jó&1:13B22.!Será&que&a&perda&de&todo&os&filhos&e&todas&as&posses&afetou&o&compromisso&de&Jó&
com&Deus?!!_______________________________________________________________________!

• Nas&suas&próprias&palavras,&expresse&o&que&você&pode&aprender&com&o&exemplo&de&Jó.!!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Existe&alguma&coisa&ou&alguma&pessoa&na& sua&vida&que&você&precisa&entregar&para&Deus&agora,&
reconhecendoBO&como&dono&de&tudo?!!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

!
Terceiro!Dia:!Deus&Me&Quer&Como&Investidor&e&Não&Consumidor&
!
!
!
!
!
!
! A! isca!do!materialismo!é!poderosa!e! leva!muitas!pessoas!a!terem!sérias!dívidas.!Algumas!pessoas!
conseguem! controlar! suas! dívidas! responsavelmente,! mas! o! foco! da! sua! vida! mesmo! assim! ainda! é!
materialismo.!!Compram!por!comprar!e!se!deixam!ser!levados!pelo!consumismo.!!É!o!desejo!de!Deus!que!
seus!filhos!tenham!um!foco!diferente!–!um!foco!mais!profundo!para!suas!vidas.!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!a!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Ore! para! se! sensibilizar! sobre! as! guerras! do!materialismo! ou! consumismo! na! sua! vida! e! para!

descobrir!o!caminho!para!ter!vitória!sobre!eles.!



• Leia&Provérbios&22:7.&&Qual&é&o&problema&com&dívidas&excessivas?&&&
_________________________________________________________________________________&

• Leia& Efésios& 5:5& e& Colossenses& 3:5.& & Como& Paulo& definiu& a& ganância?& (invejando& o& dinheiro& ou&
possessões&dos&outros)?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&I&Timóteo&6:10.&&Qual&é&a&raiz&de&todo&mal?&&(Dica:!Não!é!dinheiro!)&&
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Provérbios&23:&4,5.& &Não&existe&nada&na&Bíblia&que&condena&riquezas,&mas&a&Bíblia&condena&
um&foco&de&materialismo&com&o&alvo&de&se&enriquecer.&&Qual&é&o&problema&com&este&foco?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Provérbios&28:20&e&22.&&Qual&é&o&ponto&de&vista&de&Deus&sobre&esquemas&para&se&enriquecer&e&
oportunidades&que&parecem&boas&e&fáceis&demais&para&ganhar&um&dinheiro&fácil?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Marcos&10;23B25.&&Jesus!falou!que!é!difícil!para!os!ricos!entrarem!no!Reino!de!Deus.!!Acha&que&
isto&é&simplesmente&porque&são&ricos&ou&tem&a&ver&mais&com&o&seu&foco&no&materialismo?&&Veja!
especialmente!o!versículo!24.!&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&
Materialismo!e!consumismo!competem!com!O!Espírito!de!Deus!para!o!controle!da!sua!vida.!!Não!é!

pecado! ser! rico! ou! ter! coisas! finas.! ! Riquezas! e! possessões! se! tornam! um! problema! espiritual,! porém,!
quando!tornarem<se!mais!importante!do!que!seu!relacionamento!com!Deus.!!É!o!desejo!de!Deus!que!sua!
vida!se!focaliza!em!investir!seus!recursos!em!vez!de!esbanjá<los!para!satisfazer!desejos!momentâneos!que!
provem! de! publicidade! comercial! ou! pressão! dos! outros.! ! Tal! esbanjamento! leva! ao! uso! tolo! os! seus!
recursos.!

• Leia&Mateus&25:&14B29.&&Nesta!parábola!Jesus!descreveu!um!homem!que!fez!uma!viagem!e!confiou!
várias! quantidades! de! dinheiro! (talentos! foram!as! unidades!monetárias! daquela! época)! aos! seus!
servos.! ! O! alvo! foi! para! o! servo! investir! os! recursos! e! ganhar! mais,! não! apenas! guardar! com!
segurança!o!dinheiro.! !O!foco!da!parábola!é! lhe!ensinar!a! investir!os!recursos! lhe!confiando!para!
aumentá<los.!!Seja!o!que!for!que!Deus!lhe!dá,!Ele!deseja!que!você!O!confie!para!multiplicá<lo.&

• Leia&Mateus&6:&19B21.&&O&alvo&do&seu&investimento&deve&ser&eterno&ou&terrestre?&&Como&o&foco&do&
seu&investimento&afeta&seu&coração?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Além&de&dar&dinheiro,&liste&três&maneiras&em&que&você&pode&fazer&um&investimento&eterno&na&vida&
dos&outros.&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Quando&e&como&começará&a&investir&para&eternidade&na&vida&das&pessoas&em&pelo&menos&uma&das&
maneiras&que&listou?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

!
Quarto!Dia:!Deus&QuerBMe&Ver&Vencer&e&Não&Murmurar&ou&Lamuriar!&
!
!
!
!
! !

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!a!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Expresse!a!Deus!que!está!preparado!a!entregá<lo!qualquer!ansiedade!na!sua!vida!hoje.!



! Temos!visto!a! conexão!entre!materialismo!e!preocupação.! ! Inquietações! realísticas!que!motivam!
alguém! para! tomar! ação! Bíblica! são! positivas.!Muitas! pessoas,! porém,! se! tornam! prisioneiras! das! suas!
preocupações!que!por!sua!vez!é!um!sintoma!de!serem!presas!ao!seu!dinheiro,!posses,!e!circunstancias!que!
não!conseguem!controlar.!!Deus!tem!algo!melhor!para!os!Seus!filhos.!

• Leia&Mateus&6:24.&&Este!versículo!reforça!o!que!já!aprendemos!sobre!a!prioridade!que!Deus!deve!ter!
na!sua!vida!em!vez!de!coisas!materiais.!!Jesus!falou!enfaticamente!que!é!impossível!servir!a!Deus!e!
também!ao!dinheiro.!!A!vida!pode!ter!apenas!um!foco.!!

• Leia&Mateus&6:25B32.!!Existe&algo&positivo&na&sua&vida&que&é&produzido&através&da&preocupação?&!
_________________________________________________________________________________!

• Existe&alguma&coisa&lhe&preocupando&e&que&tirou&sua&atenção&de&Deus?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia& Mateus& 6:33.& & Quando& sua& prioridade& e& foco& estão& em& coisas& eternas,& o& que& Deus& lhe&
promete?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&Mateus&6:34.&A!conclusão!dada!por!Jesus!é!não!se!preocupar!sobre!algo!no!futuro!sobre!qual!
não!tem!controle.!!Quando!seu!foco!é!eterno,!cada!dia!cuida!de!se!mesmo!–!um!dia!de!cada!vez.!

• Ler&Filipenses&4:6.! !Paulo!repetiu!o!mesmo!principio!de!Jesus.! !Ele!falou!aos!filipenses!que!não!se!
ansiassem!(fossem!cheios!de!preocupações).!

• Você&tem&uma&preocupação&séria&sobre&algo?!!Se&sua&resposta&for&sim,&o&que&é?&!
_________________________________________________________________________________!

• Sua&preocupação&é&algo&que&está&sob&seu&controle,&algo&que&pode&fazer&ou&corrigir?&!
_________________________________________________________________________________!

• De&acordo&com&Filipenses&4:6,&o&que&deve&fazer&agora&mesmo&com&esta&preocupação?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&Filipenses&4:7.&Quando&entregar&suas&preocupações&e&anseios&ao&Senhor&em&oração,&o&que&Ele&
promete?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Neste!versículo!nota<se!que!Deus!promete!cuidar!(guardar)!tanto!suas!emoções!(corações)!quanto!
sua!mente.!

• Leia& Filipenses& 4:8B9.& & Especificamente,& como& pode& manter& seu& estado& emocional& e& mental&
vitorioso,&livre&de&preocupações?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Ainda&está&preocupado?&&Se&estiver,&o&que&isto&revela&a&respeito&do&foco&da&sua&vida?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&Filipenses&4:11B13&e&4:19.&&Existe!um!grande!princípio!nesta!passagem:!aprender!a!ser!contente!
com!o!que! tem.! ! Se!Deus!prometeu! suprir! todas!as! suas!necessidades! (Mateus!6:33!e! Filipenses!
4:19),!sua!responsabilidade!é!aprender!(Paulo!usou!a!palavra!aprender,!porque!não!é!natural)!estar!
contente!com!tudo!que!Ele!supre.!

• Leia&1&Timóteo&6:6B11.!!Observe!o!princípio!de!contentamento!nesta!passagem!e!o!contraste!entre!
um! foco! terreno! e! eterno! da! vida.! ! A! comida! e! roupa! com! qual! deve! mostrar! contentamento!
(versículo!8)!representam!suas!necessidades!diárias!(o!nosso!pão!de!cada!dia!do!Pai!Nosso).!

• Explique&a&diferença&entre&suas&necessidades&diárias&e&seus&desejos.!!!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&



• Deveria&gastar&a&energia&que&Deus&lhe&deu&se&preocupandoBse&por&não&ganhar&dinheiro&suficiente,&
ou& deveria& aprender& a& estar& contente& e& ajustar& seu& estilo& de& vida& ao& suprimento& que& Ele& dá?!!
Obviamente,! se! tiver!a!oportunidade!ganhar!mais!dinheiro! sem!comprometer!verdade!Bíblica!ou!
seu!relacionamento!com!Deus!e!membros!da!sua! família,!avance!! !Mas,!em!vez!de!preocupar!se!
sobre!aquilo!que!quer,!ou!pensa!que!precisa,!ajuste<se!àquilo!que!tem!e!aprender!a!estar!contente.!

• Leia&Salmo&23:1!Talvez!nunca!pensasse!sério!sobre!o!primeiro!versículo!deste!Salmo!tão!conhecido.!!
Se!O!Senhor!é!seu!pastor,!se!O!entregou!o!cuidado!da!sua!vida,!o!salmista!diz!que!não!lhe!faltará!
nada.!

• Você&pode&escolher&acreditar&na&verdade&de&Salmo&23:1?&&Expresse&isto&para&Deus.!!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

!
Quinto!Dia:!Deus&Me&Quer&Como&Alguém&que&Dá&em&Vez&de&Receber&&
&
&
&
!
! !

Muitas!vezes!tem!sido!falado!que!existem!dois!tipos!de!pessoas!na!vida:!aqueles!que!dão!e!aqueles!
que!tomam.!!Alguém!que!toma!dos!outros!usa&o&tempo,&energia,&apoio,&e&recursos&dos&outros&sem&dar&de&
si& de& volta.& ! Esta! pessoa! geralmente! prioriza! tanto! suas! próprias! necessidades!mentais,! emocionais,! ou!
financeiras!que!pensa!que!não!precisa!dar!de!si!aos!outros.!!Assim!desenvolve!o!hábito!de!apenas!tomar!
dos!outros.!
! Deus!é!um!doador.!!Ele!lhe!amou!tanto!que!deu!seu!filho!unigênito!para!morrer!em!seu!lugar!(João!
3:16).!!Como!discípulo!de!Cristo,!o!objetivo!da!sua!vida!é!se!tornar!mais!parecido!com!Ele!cada!dia.!!O!foco!
deste!estudo!não!é!apenas!dar,!mas!aprender!ser!uma!pessoa&doadora.!!Existe&uma&diferença!!

• Leia&2&Coríntios&8:1B5.& &Foi!notável!que!o!povo!pobre!de!Macedônia!participou!na!oferta!para!os!
Cristãos!na!Judéia.!!O!que!chamou!a!atenção!de!Paulo,!porém,!não!foi!a!oferta!que!deram,!mas!o!
tipo! de! pessoa! que! foram.! ! Deram! sem! culpa,! obrigação,! ou! por! manipulação! porque! foram!
doadores.!

• De& acordo& com& o& versículo& 5,& a& generosidade& do& povo& da& Macedônia& se& estendeu& em& duas&
direções.!!Quais&foram?!!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Romanos&6:13B19&e&12:1B2.!!Em!vez!de!usar!suas!mãos!e!seus!pés!(membros)!para!servir!seus!
desejos! pecaminosos,! como! seguidores! de! Jesus! Cristo! devem!usá<los! para! servir! a!Deus! e! fazer!
coisas!justas.!Deveria!usar!seu!corpo!para!servir!a!Deus!e!a!outros,!igual!ao!povo!da!Macedônia.!

• Leia&1&Timóteo&2:5B6.!!Quando!der!de!si!mesmo!aos!outros,!estará!se!tornando!como!Cristo.!
• Quais&são&algumas&maneiras&práticas&pelas&quais&pode&servir&a&Deus&e&aos&outros?&&Muitas!igrejas!

contam!com!voluntários!para!a! limpeza,!pintura,!ou!reparos.! !Viúvas,!viúvos,! idosos,!pessoas!com!
doenças! sérias,! os! incapacitados,! ou! mães! solteiras! muitas! vezes! precisam! uma! ajuda!
desesperadamente.! !Talvez!tenha!um!vizinho!que!precisa!alguém!que!corte!a!grama!dele!ou!faça!
outro!serviço.!!Pessoas!que!se!doam!fazem!porque!está!certo!fazer!e!não!porque!esperam!receber!
algo!em!troca.!!Uma!das!coisas!mais!fáceis!a!dar!é!um!sorriso!genuíno.!!Liste!outra!necessidade!que!
não!foi!mencionada!acima.!!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Leia& Provérbios& 11:24B25.! ! Estes! versículos! descrevem! pessoas! que! se! doam.! ! A! pessoa! que! é!
generosa!receberá!mais!do!que!deu.! !O!generoso!prosperará!e!a!pessoa!que!dá!alívio!aos!outros!
receberá!alívio!por!sua!vez.!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!a!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Peça!para!Deus!lhe!mostrar!o!que!significa!ser!alguém!que!se!doa!e!mostrar!algumas!maneiras!

práticas!que!pode!exercer!esta!qualidade.!



• Leia&Atos&20:35.&&Quais&são&duas&razões&pelas&quais&é&mais&bem&aventurado&dar&do&que&receber?!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!!

• Leia& Romanos& 12:13.& & Quais& são& as& duas& maneiras& de& dar& mencionadas& aqui& (distribuindo& ou&
contribuindo)?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Qual&é&uma&maneira&prática&para&aplicar&qualquer&uma&destas&formas&de&dar?!
• Leia& 2& Coríntios& 1:3B7.& &Paulo! falou! de! receber! consolação! e! encorajamento! do! Espírito! de!Deus!

durante! um! período! de! grande! tribulação.! ! Paulo,! sendo! uma! pessoa! que! se! doava! aos! outros,!
imediatamente!viu!uma!aplicação!da!benção!que!tinha!recebido:!pensou!em!como!poderia!passar!
adiante!esta!consolação!e!encorajamento!aos!outros.!

• Qual&é&a&maior&benção&que&Deus& lhe&deu&recentemente,&ou&a&verdade&mais& importante&que&Ele&
tem&lhe&ensinado?!!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• A&quem&poderia&passar&adiante&esta&benção&ou&lição?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Quando&avaliar&sua&vida&honestamente&até&agora,&classificaria&a&si&mesmo&como&alguém&que&dá&
de&si&aos&outros&na&maioria&das&vezes&ou&alguém&que&toma&(recebe)&dos&outros?&Por&quê?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Se&você&for&alguém&que&toma&ou&recebe&dos&outros&na&maioria&das&vezes,&qual&é&o&primeiro&passo&
que&tomará&para&permitir&Deus&lhe&transformar&numa&pessoa&que&se&doa&aos&outros?&!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!
Existem!muitas! formas! e!maneiras! de! dar.! ! Tornar<se! alguém! doador! é!mais! importante! do! que!

qualquer!dádiva!individual!que!chegasse!a!dar.!!Sua!alma!enriquecerá!e!encontrará!propósito!e!realização!
que!nunca!imaginou!ter!tornando!se!uma!pessoa!que!se!doa!aos!outros.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Anotações:&Perguntas&ou&Comentários&para&Mais&Estudo&e&Discussão&

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______&



Lição&11:&Ofertando:&Virando&a&Vida&Pelo&Verso&
Porque&contribuir&na&igreja&local&é&tão&importante?&

Versículo&para&Decorar:&Lucas&6.38&
“Dêem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a 
medida que usarem também será usada para medir vocês.”!
&
&
&
&
& &

Um& dos& alvos& principais& do& crescimento& espiritual& é& ter& caráter,& pensamentos,& atitudes,& palavras& e& ações&
conforme&à&imagem&de&Deus&(Romanos&8.29).&&Deus&é&o&Deus&amoroso&e&doador.&&Esta&lição&enfatizará&a&importância&
em&você&permitir&que&Ele&o&torne&uma&pessoa&doadora.&&Contribuir&é&madurecer&para&aceitar&responsabilidade,&um&
ato& excitante& de& fé& e& adoração,& e& uma& maneira& poderosa& para& conectar& seu& relacionamento& com& Deus& à& sua&
realidade&diária.&

Para&muitos,&tornarVse&uma&pessoa&doadora&é&literalmente&mudar&o&foco&da&sua&vida&pelo&verso.& &Uma&boa&
maneira& para& medir& crescimento& espiritual& é& o& ato& específico& de& contribuir.& & E,& o& lugar& melhor& para& começar& a&
contribuir&é&pela&instituição&que&Deus&estabeleceu&para&sua&nutrição,&proteção&e&ministério:&a&igreja&local.&

Primeiro'Dia:&Contribuir&ou&Ofertar&é&Um&Ato&de&Fé&e&Adoração&
&
&
&
&
&
&
&

As&finanças&tem&um&lugar&importante&na&vida&e&a&Bíblia&tem&muita&instrução&para&lhe&ajudar&administrar&bem&
os&recursos&que&Deus&lhe&confiou.&&Um&dos&aspectos&maravilhosos&de&contribuir&é&como&faz&conexão&entre&as&finanças&
da& vida& e& uma& caminhada&mais& profunda& com&Deus.& &Maturidade& espiritual& em& contribuir& leva& a& um& crescimento&
também&de&fé&e&adoração.&&Quando&entender&o&papel&central&de&contribuir&no&seu&relacionamento&com&Deus,&faz&o&
ato&de&dar&algo&jubiloso&e&lhe&transforma&para&ser&alguém&que&dá&com&alegria&que&é&o&que&Deus&deseja&(2&Coríntios&
9.7).&
Leia' I' Crônicas' 29.155.& & Este& capítulo& relata& como& Davi& guiou& Israel& em& contribuir& uma& oferta& incrível& para&
providenciar&os&recursos&para&Salomão&seu&filho&construir&o&templo.&&Observe&o&versículo&3&e&note&que&esta&oferta&foi&
além&de&tudo&que&Davi&já&tinha&dado.&
No&versículo&três&qual&foi&a&atitude&de&Davi&para&com&a&casa&de&Deus,&e&como&acha&que&isto&se&relacionava&com&sua&
generosidade&e&disposição&a&ofertar?&
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________&
Leia'I'Crônicas'29.659.&&Olhando&especificamente&para&os&versículos&6&e&9,&qual&foi&a&atitude&do&povo&quando&deram&
suas&ofertas?&&
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________&
Leia' I'Crônicas'29.10517.& &O&espírito&de&adoração&e& louvor&é&obvio&neste& trecho.& &Davi&declarou& sua&estimativa&do&
valor&incalculável&de&Deus.&
Quando& refletir& nas& razões& alistadas& por& Davi& pelas& quais& deve& adorar& e& agradecer& a& Deus,& quais& são& três& destas&
razões&pelas&quais&você&pode&louvar&a&Deus?&&
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Examine&de&novo&versículo&17&e&explique&a&conexão&entre&a&maturidade&de&Davi&e&a&oferta&que&ele&deu.&&O&que&você&
pode&aprender&com&este&exemplo?&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&

Pensamento' chave'da' semana:' Fidelidade' em' contribuir' financeiramente' é' evidencia' de'
crescimento'e'maturidade.''É'um'ato'de'adoração'e'fé'pela'qual'Deus'me'abençoa'e'abençoa'
os'outros'através'de'mim.'

Foco&de&Oração&Diária:&
Peça&a&Deus&abrir&seu&coração&para&receber&a&Verdade&da&Sua&Palavra.&
Peça&para&Deus&lhe&mostrar&a&como&seu&crescimento&espiritual&e&maturidade&estão&ligadas&a&sua&fidelidade&em&

contribuir.&
Expresse&para&Deus&sua&disposição&de&ser&sensível&á&voz&do&Seu&Espírito&falando&pela&Bíblia,&mesmo&quando&é&

difícil&de&ouvir.&



Leia' II' Coríntios' 8.155' e' Romanos' 12.152.& & Considerando& tudo& que& aprendeu& a& respeito& de& adoração,& por& que& a&
atitude&do&povo&da&Macedônia&em&contribuir&(II&Coríntios&8)&foi&um&ato&de&adoração?&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Qual&é&um&passo&concreto&que&você&pode&tomar&para&tornar&suas&ofertas&mais&como&um&ato&de&adoração?&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Quando&o&livro&de&Provérbios&foi&escrito,&a&cultura&existente&era&baseada&na&agricultura.&&Assim,&dar&as&primícias&da&
lavoura&era&um&ato&de&fé.&&Não&tinha&garantia&humana&que&o&restante&da&colheita&não&estaria&destruído&ou&reduzido&
por&insetos,&doenças&ou&tempestades&antes&de&completar&a&ceifa.&
Qual&é&a&garantia&divina&dada&por&Deus&em&Provérbios&3.9V10?&&
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________&
Sua&contribuição&financeira&demonstra&um&ato&de&fé?&&Sim&ou&não?&Por&quê?&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Às&vezes&fé&não&é&apenas&confiar&em&Deus&para&providenciar&mais&dinheiro,&mas&confiar&Nele&para&sabiamente&fazer&
ajustes&difíceis&em&seu&estilo&de&vida&cortando&algumas&coisas&que&gostaria&de&ter&ou&fazer,&mas&que&não&necessita&de&
verdade.&
Qual&é&o&ajuste&que&poderia&fazer&em&seu&estilo&de&vida&para&exercitar&mais&fé&na&sua&contribuição&para&o&Senhor?&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Leia' Salmos' 37.25.& & Considerando& este& testemunho& do& salmista& Davi,& pode& confiar& em& Deus& para& suprir& suas&
necessidades?&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
&

Segundo'Dia:&Ofertar&é&Reconhecer&o&Controle&de&Deus&Sobre&Minha&Vida&
&
&
&
&

Tudo&que&tem&e&tudo&que&possui&pertencem&a&Deus&(I&Coríntios&6.20&e&Atos&20.28).&&Como&discípulo&de&Jesus&
Cristo&deve&viver&sua&vida&em&submissão&completa&a&Ele.&&Pode&determinar&se&os&seus&valores&estão&fixados&nas&coisas&
eternas&ou& coisas& terrenas&através&das& suas& contribuições& financeiras& (Colossenses&3.2).& &A&questão&não&é&a&quem&
pertence,&mas&se&irá&ou&não&viver&sua&vida&em&submissão&ao&seu&Mestre.&
Leia'Mateus'6.21.&Estas&palavras&de&Jesus&nos&relembram&que&podemos&medir&a&devoção&do&coração&por&onde&seus&
recursos&são&investidos.&&
Leia'Lucas'6.43549.' 'Atitudes&corretas& levam&a&ações&corretas&(fruto).& &É&fácil&professar&que&Jesus&Cristo&é&o&Senhor&
(Mestre)&da&sua&vida,&mas&a&prova&disso&está&no&modo&em&que&vive&sua&vida&de&acordo&com&a&verdade&Bíblica.&
Leia'II'Coríntios'8.155.&&Examine&de&novo&este&trecho&que&foi&visto&ontem.&&É&a&admoestação&de&Paulo&para&a&igreja&em&
Corintos&por&ter&falhado&em&cumprir&uma&promessa&de&contribuir&para&com&os&crentes&em&Jerusalém.&&
A& doação& do& povo& de&Macedônia& foi& um& ato& da& graça& de&Deus& (versículo& 1).& &Mesmo& que& eram&pobres,& estavam&
ansiosos&a&participar&(versículo&4)&na&oferta.&&O&entusiasmo&deles&e&a&capacidade&para&dar,&mesmo&com&sua&pobreza,&
foram&evidencia&que&Deus&estava&no&controle&das&suas&vidas&(versículo&5).&&Isto&deveria&ter&sido&um&exemplo&brilhante&
para&os&coríntios&que&viviam&numa&cidade&afluente.&&
Leia'II'Coríntios'8.657.&&Paulo&enviou&Tito&para&receber&a&oferta&e&exortou&os&coríntios&a&abundar&na&mesma&graça&de&
dar,&graça&descoberta&pelo&povo&da&Macedônia.&
Leia'II'Coríntios'8.8.&&Paulo&deixa&bem&claro&que&não&estavam&obrigados&(mandados)&a&participar&desta&oferta&e&que&
dar& ofertas& deve& ser& motivado& pela& graça& de& Deus& (versículo& 7).& & Mas& os& coríntios& tinham& se& comprometidos& a&
contribuir.& De& acordo& com& os& versículos& citados& acima,& o& que& Paulo& estava& questionando& ou& tentando& provar?&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Leia'II'Coríntios'8.9.&&Paulo&usou&o&exemplo&da&graça&de&Cristo,&que&deu&sua&vida&para&que&você&pudesse&receber&as&
riquezas&da&vida&eterna.&&Ofertar&(contribuir)&é&evidencia&da&sinceridade&do&seu&amor&(versículo&8)&e&sua&semelhança&
com&Cristo&(versículo&9).&

Foco&de&Oração&Diária:&
Peça&a&Deus&abrir&seu&coração&para&receber&a&Verdade&da&Sua&Palavra.&
Peça&para&Deus&lhe&fazer&sensível&na&área&da&sua&vida&que&precisa&ser&submetido&ao&controle&dele.&



Se&pudermos&medir&a& sinceridade&do&seu&amor&e&sua&semelhança&com&Cristo&pela&sua& fidelidade&em&ofertar&como&
você&se&sai&nesta&avaliação?&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Se&falhar&nesta&avaliação,&quais&passos&devem&ser&tomados&para&remediar&esta&situação?&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Leia'II'Coríntios'8.10511.&&Tinha&passado&um&ano&desde&que&o&povo&da&igreja&em&Corinto&tinha&prometido&participar&
desta&oferta,&e&Paulo&os&exortou&para&cumprir&o&que&tinha&prometido.&
Como& você& caracteriza& sua& fidelidade& em& cumprir& as& promessas& que& faz& para& Deus:& completamente& fiel,&
ocasionalmente&fiel,&ou&raramente&fiel?&
_______________________________________________________________________________________________&
Leia'Eclesiastes'5.455.&&Reflita&na&sua&resposta&acima&e&como&ela&reflete&seu&nível&de&maturidade&espiritual&e&caráter.&
_____________________________________________________________________________________________&

Terceiro' Dia:& Ofertando& e& Contribuindo& é& Uma& Parte& Integral& do& Meu& Crescimento&
Espiritual.&
&
&
&
&

Deus&não&precisa&das& suas&ofertas;& você&precisa&ofertar.& &O&plano&de&Deus&é& lhe& transformar&numa&pessoa&
doadora&na&imagem&do&seu&Deus&doador.&&Quanto&mais&responsável&se&torna&em&dar&e&contribuir,&quanto&mais&dando&
e&contribuindo&se&tornam&parte&da&sua&natureza.&
Leia' Filipenses' 4.14518.& & Paulo& tinha& acabado&de& explicar& o& princípio& de& contentamento,& confiando& em& viver& pelo&
suprimento&de&Deus&(4.11V13).& Aqui,& ele& também& expressou& apreciação& pela& contribuição& dos& filipenses& no& seu&
ministério.&
Examine' versículo' 17' cuidadosamente.& & O& interesse& principal& de& Paulo& na& oferta& dos& filipenses& era& sua& própria&
necessidade,&ou&foi&a&necessidade&dos&filipenses&crescerem&no&relacionamento&com&Deus?&&
_____________________________________________________________________________________________&
Leia'Filipenses'4.19.&&Paulo&estava&ensinando&os&filipenses&a&dar&com&o&propósito&de&ganhar&algo&em&troca&de&Deus?&&
Ou,&ele&estava&os&encorajando&a&ser&um&povo&doador&e&os&relembrando&que&Deus&ia&suprir&tudo&que&necessitavam&se&
mantiverem&seu&foco&nele&e&no&seu&reino?&&
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________&
Leia' II' Coríntios' 8.12.& & Deus& se& preocupa& mais& com& a& quantia& da& sua& oferta& ou& com& sua& disposição& em& dar?&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Leia' II' Crônicas' 6.859.& Explique& como& esta& passagem& se& compara& com& II& Coríntios& 8.12.&
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________&
Leia'II'Coríntios'9.7.&&Como&um&discípulo&de&Cristo,&ofertar&deve&ser&uma&fonte&de&satisfação&e&gozo.&Paulo&disse&que&
dar& não& deve& ser& feito& com& relutância& (pesar)& ou& por& compulsão& (necessidade).& & O& que& isto& significa,& e& mais&
especificamente,&o&que&significa&para&você?&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&

Este'versículo'também'ensina'que'você'deve'dar'propositadamente'(o'que'propôs'no'seu'coração)'ou'dar'
depois'de'refletir.''O'oposto'seria'dar'irregularmente,'com'instancia,'ou'sem'propósito'e'direção.'
Leia'II'Coríntios'9.8.&&Dar&Biblicamente&é&ser&dirigido&pela&graça&de&Deus&e&não&esforço&humano.&&Deus&promete&lhe&
dar&toda&graça&em&todo&tempo&(sempre)&para&ter&toda&suficiência&em'todas'as&coisas&que&precisa&fazer&para&cumprir&
abundantemente&toda&boa&obra&que&Deus&lhe&confia&para&fazer.&&Em&outras&palavras,&quando&você&é&fiel&e&alegre&em&
dar&(ofertar,&contribuir),&Deus&suprirá&para&o&restante&das&suas&responsabilidades&na&vida.&

Baseado& na& promessa& deste& versículo,& o& único& obstáculo& que& impede& um& discípulo& de& Jesus& Cristo& dar& é&
relutância&ou& falta&de&disposição.& &Deus&procura&uma&mente&disposta,&não&quantias&específicas.& &Ele& lhe&mede&por&
aquilo&que& tem&em&vez&daquilo&que&não& tem.& &Ele&promete& lhe&dar&graça&para&cumprir& todas&as& responsabilidades&
legítimas& que& existem& na& sua& vida.& & Dar& (ofertar)& não& é& questão& de& obrigação& para& ser& feito& com& pesar,&mas& é& a&
medida& da& sua&maturidade& espiritual& para& ser& responsável& e& confiar& em& Deus& para& Sua& graça.& & Algumas& pessoas&

Foco&de&Oração&Diária:&
Peça&a&Deus&abrir&seu&coração&para&receber&a&Verdade&da&Sua&Palavra.&
Fale&para&Deus&que&deseja&cooperar&para&ter&um&relacionamento&mais&intimo&e&fortalecido&com&Ele.&



concluem&que&não&podem&dar.&&Se&considerar&as&promessas&de&Deus&na&sua&Palavra,&talvez&fosse&melhor&indagar&se&
podemos&não&dar?&
Se&você&não&contribui&ainda&na&sua&igreja&local,&está&disposto&a&começar&a&contribuir&fielmente,&propositadamente&e&
regularmente?&Quando&você&vai&começar?&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Se&não&estiver&disposto,&pode&lembrar&alguma&razão&bíblica&legítima&porque&II&Coríntios&9.8&não&se&aplica&no&seu&caso?&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Ore&para&que&Deus&possa&lhe&dar&sabedoria&para&desenvolver&um&plano&pessoal&de&ofertas&(contribuições)&e&a&graça&
para& tomar&os&primeiros&passos&enquanto& lhe&providencia& a& graça&para& ser& responsável& em& todas& as& áreas&da& sua&
vida.& &Mais' do' que' um'pedido' de' oração,' isto' deve' ser' uma' atitude' constante' e' uma' extensão' do' seu' caráter'
Cristão.'
'
Quarto'Dia:'Contribuindo&Começa&na&Igreja&Local'
&
&
&
&
&

Da&mesma& forma& que& a& igreja& local& forma& o& alicerce& da& sua& vida& e& crescimento& espiritual,& também& deve&
tornarVse& o& alicerce& das& suas& contribuições.& & Quando& fizer& da& igreja& local& seu& foco& para& ofertar& e& contribuir,& está&
seguindo&o&padrão&Bíblico&e&isto&oferece&benefícios&práticos.&
Leia'I'Coríntios'16.152.&&O&contexto&desta&passagem&é&a&mesma&oferta&para&os&crentes&de&Jerusalém&que&foi&discutida&
mais&cedo.&&As&ofertas&devem&ser&regulares&(primeiro&dia&da&semana).&&Todos&os&Cristãos&devem&participar&(cada&um)&
de&acordo&com&sua&habilidade,&e&deve&ser&proposital&(guardado&ou&salvo).&
Leia' Gálatas' 6.10.& & Em& todo& seu& esforço& para& fazer& o& bem,& dar& de& si& ou& de& seus& recursos,& qual& deve& ser& o& alvo&
principal&ou&foco&de&dar&suas&ofertas?&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Leia'Malaquias'3.8510.&&Deus&exortou&Israel&para&trazer&seus&dízimos&e&ofertas&para&a&Casa&do&Tesouro&(depósitos&no&
templo& que& continha& comida& para& os& ministros& no& templo).& & O& templo& era& o& centro& de& adoração& no& tempo& de&
Malaquias,&da&mesma&forma&que&a&igreja&local&é&para&os&discípulos&de&Jesus&Cristo.&
& &
&
&
&
&
&
'
'
'
'
Leia'Malaquias'3.10512.& &Deus&desafiou& Israel&a&prováVlo&por&dar&seu&dizimo&completo.& &Aliste&as&maneiras&em&que&
Deus&falou&que&ia&abençoar&Israel&se&fizesse&isso.''
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Escreva&como&os&princípios&da&verdade&nesta&passagem&poderiam&se&aplicar&a&você.&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Leia'I'Coríntios'9.156.&&Alguns&Coríntios&acusaram&Paulo&e&seu&colega&Barnabé&de&se&proclamarem&apóstolos&de&Cristo&
por&ganância.&&Esta&passagem&é&a&resposta&de&Paulo&a&estas&acusações,&relembrandoVos&de&que&ele&e&Barnabé,&como&
qualquer&um,&precisavam&comer,&beber&e&cuidar&das&suas&famílias.&
Leia' I' Coríntios' 9.7513.& & Paulo& deu& cinco& razões& pelas& quais& tinha& direito& a& compensação& financeira& pelo& seu&
ministério&em&Corinto:&
1.&9.7&V&&Senso&comum.&
2.&9.8V10&V&Princípio&que&veio&da&Lei&de&Moises&

Foco&de&Oração&Diária:&
Peça&a&Deus&abrir&seu&coração&para&receber&a&Verdade&da&Sua&Palavra.&
Peça&para&Deus&lhe&mostrar&como&este&estudo&está&relacionado&ao&aprendizado&anterior&a&respeito&de&ser&

um&membro&ativo&da&sua&igreja&local.&

O&Dizimo.&&Dizimo'literalmente'significa'10%.''Na'lei'de'Moises,'os'Hebreus'foram'obrigados'a'dar'um'dizimo'
de'sua'renda'anualmente'para'manter'a'vida'espiritual'do'templo'e'um'segundo'dizimo'para''o'serviço'civil,'
muito' similar' aos' impostos' de' hoje.' ' Cada' três' anos' eles' tinham'que' dar' outro' dizimo' para' benevolência.''
Hoje,'você'não'vive'debaixo'da'lei,'mas'debaixo'da'graça'de'Deus.''Mesmo'assim,'o'princípio'do'dizimo'é'um'
alvo'válido'para'contribuir'para'a'igreja'local'hoje.'''Centenas'de'anos'antes'que'Deus'deu'a'lei'para'Moises,'
Abraão'deu'um'dizimo'do' lucro'de' guerra' para'Melquizedeque,' o' sacerdote' (Genesis' 14.17524).' ' Também,'
Jacó'falou'de'um'dizimo'(Genesis'28.22),'revelando'que'o'dizimo'foi'mais'do'que'uma'exigência'da'lei.''Foi'e'é'
um'princípio'da'verdade'de'Deus'de'longa'duração.'



3.&9.11V12&V&O&exemplo&de&pagar&salários&aos&outros&por&seus&serviços&(médicos,&advogados,&etc.)&se&aplica&aqueles&
que&ministram&para&necessidades&espirituais.&
4.&9.13&V&O&exemplo&de&cuidar&dos&sacerdotes&no&templo&(como&em&Malaquias&3).&
5.&9.14& A&instrução&do&Senhor&Jesus&Cristo.&
&
Leia'I'Coríntios'9.14518.& &Mesmo&Paulo&tendo&todo&direito&em&esperar&compensação&financeiro&pelo&seu&ministério&
entre&o&povo&de&Corinto,&ele&falou&que&preferia&morrer&a&abusar&este&poder.&&Ele&pregou&o&Evangelho&em&resposta&ao&
chamado&de&Deus,&e&não&por&ganho&financeiro.&
Esta&passagem&é&um&contraste&entre&a&maturidade&espiritual&de&Paulo&e&a& imaturidade&do&povo&de&Corinto.& &Paulo&
trabalhou&em&sua&própria&profissão&para&providenciar&seu&sustento&enquanto&ele&ministrou&em&Corinto&(Atos&18.1V4)&
porque& os& Corintos& ainda& não& eram& maduros& espiritualmente& como& contribuintes,& mesmo& que& moravam& numa&
cidade&afluente&(2&Coríntios&11.9V11).&
Qual&é&seu&plano&pessoal&para&crescer&como&contribuinte,&começando&na&sua&igreja&local?&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Segue'um'plano'usado'por'muitos'que'querem'crescer'na'sua'liberdade'financeira'e'na'graça'de'contribuir.'
1. Dar'10%'a'igreja'local.'
2. Guardar'10%'na'poupança.'
3. Pagar'as'dívidas'em'tempo'hábil.'
4. Quando'Deus' lhe'der' recursos'e'oportunidades,' construir' em'cima'deste'alicerce' sólido'por'ofertar' aos'
missionários,'projetos'de'missões,'necessidades'especiais'na'igreja'e'obras'sociais.'
Quinto'Dia:&Minha&Contribuição&É&Um&Instrumento&Usado&Por&Deus&para&
&&&&Abençoar&&
&
&
&
&

Nunca&devemos&ofertar&a&Deus&com&o&alvo&de&receber&algo&em&troca.& &Devemos&ofertar&porque&amamos&a&
Deus.&&Ele&por&Sua&vez,&nos&dá&abundantemente&porque&Ele&nos&ama&mais&do&que&você&amamos&a&Ele.&&É&da&natureza&
de&Deus&abençoar&abundantemente.&&Nunca&poderemos&Lhe&dar&mais&do&que&Ele&já&nos&deu.&
Leia'Efésios'3.14521.&&Este&trecho&recorda&a&oração&de&Paulo&para&com&o&povo&de&Éfeso&e&é&um&exemplo&maravilho&de&
uma& oração& de& adoração.& & Sem& dúvida,& Deus& deseja& lhe& abençoar& ricamente& acima& de& qualquer& coisa& que& possa&
imaginar.&&A&única&questão&é&se&vai&Lhe&permitir&fazer&isto&e&se&vai&receber&Suas&bênçãos.&
Leia'Gálatas' 6.759.& & Esta& é& uma&expressão& clara& do& princípio& de& semear& e& ceifar& que& aparece& repetidamente& pela&
Bíblia.&&Esta&verdade&se&aplica&a&cada&área&da&sua&vida&incluindo&a&área&de&dar&(contribuir).&
Leia' II' Coríntios' 9.6515.& &Paulo' aplicou' este'mesmo' princípio' de' semear' e' ceifar' especificamente' ao' contribuir.''
Quais& são& duas& lições& desta& passagem& que& possa& aprender& e& aplicar& à& sua& vida& e& suas& contribuições?'
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Leia' Lucas' 6.38.& & Explique& como& esta& verdade& se& aplica& a& área& das& suas& ofertas& e& contribuições.&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Leia'Filipenses'4.18519.&&LembraVse&que&os&Filipenses&moravam&numa&área&(Macedônia)&de&muita&pobreza.&&Além&de&
dar&apoio&financeiro&para&sua&igreja&local,&eles&confiaram&em&Deus&para&contribuir&&para&o&ministério&missionário&de&
Paulo&também.&&Paulo&ficou&abençoado&pela&oferta&deles&e&recebeu&como&um&ato&de&adoração&a&Deus&da&parte&deles.&&
Conhecendo&a&natureza&de&Deus&e&o&princípio&de&semear&e&ceifar,&Paulo&os&lembrou&que&Deus&supriria&todas&as&suas&
necessidades.&
Se&já&tiver&madurecido&para&se&tornar&um&contribuinte&fiel&na&sua&igreja&local,&qual&seria&uma&oportunidade&para&você&
começar&a&dar&acima&disso&para&sustentar&missionários?&&Em&contribuir&para&missões,&você&começará&a&experimentar&
a&benção&de&ser&uma&benção&aos&outros&através&das&suas&ofertas.&&
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
Leia'I'João'3.17.&&Dando&àqueles&que&têm&necessidades&é&outra&forma&de&contribuir&para&ser&uma&benção&aos&outros,&
e&é&uma&responsabilidade&clara&dos&discípulos&de&Jesus&Cristo.&
Leia' Provérbios' 19.17.& & Qual& é& a& promessa& de& Deus& para& sua& vida& se& você& lembrar& aqueles& que& são& menos&
afortunados,&e&como&isto&se&relaciona&ao&princípio&de&semear&e&ceifar?&&

Foco&de&Oração&Diária:&
Peça&a&Deus&abrir&seu&coração&para&receber&a&Verdade&da&Sua&Palavra.&
Peça&para&Deus&aumentar& sua& fé&para&enxergar&os&dízimos&e&ofertas& como&uma&maneira&pela&qual&Ele& lhe&

abençoa&e&lhe&usar&para&abençoar&outros.&



_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________&
&
&
& &
&
&
&
&
'
Sua' fidelidade'em'contribuir'é'evidencia'da'sua' fidelidade'a'Deus'e'sua'maturidade'espiritual.' 'Também'é'uma'
oportunidade'para'Deus'demonstrar'Sua'fidelidade'para'com'você'e'através'de'você'aos'outros.'
&
&
&
&

Anotações:&Perguntas&ou&Comentários&para&Mais&Estudo&e&Discussão&

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________'

&

A&maioria& das& igrejas& oferece& oportunidades& para& ofertar& aos&missionários,&ministérios,& e& aqueles& que& são&
menos& afortunados.& & Quando& contribuir& através& da& igreja& local,& como& no& exemplo& dos& Filipenses& acima,& lhe&
assegura&a&proteção&de&contribuir&às&pessoas&e&projetos&que&já&ganharam&a&confiança&dos&líderes&da&igreja.&&Assim&
pode&saber&que&sua&contribuição&será&usada&honestamente&e&com&eficácia.& &Não& tem&nada&errado&em&dar&para&
ministérios&e&caridades&além&daquilo&que&contribui&na&sua&igreja&local.& &A&sabedoria&e&exemplo&da&Bíblia,&porém,&
indicam&que&nossa&primeira&prioridade&em&ofertar&deve&ser&na&igreja.&



Lição&12:&Dons&Espirituais:&Descobrindo&O&Desenho&de&Deus&Para&
Minha&Vida!

Quais!são!os!dons!espirituais,!e!como!posso!saber!se!possuo!algum?!
Versículo&para&Decorar:&I&Coríntios&12.7&
“A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum.”&
&
&
&

O"foco"dos"estudos"recentes"tem"sido"sobre"o"desejo"de"Deus"lhe"tornar"uma"pessoa"doadora.""Sua"
disposição"a"oferecer:Lhe"tudo"que"é"e"tudo"que"tem"é"um"ato"de"adoração"por"reconhecer"Ele"como"dono"
de" tudo"que"é"seu." "Além"de"oferecer"sua"vida"e" recursos"à"Deus," falta"considerar"um"fator"principal"da"
natureza"doadora"de"Deus"em"seu"favor:"o"que"a"Bíblia"chama"de"dons." "Deus"tem"dado"dons"espirituais"
para"que"você"possa"ofertá:los"à"igreja."

Se"você"for"um"discípulo"de"Jesus"Cristo,"Deus"tem"lhe"dado"pelo"menos"um"destes"dons"espirituais"
para"que"você"possa"servir"aos"outros." "Dons"espirituais"é"a"maneira"de"Deus"lhe"equipar"para"cumprir"o"
propósito" dele" para" sua" vida." " Por" isto," este" assunto" é" tão" importante." " Descobrir" seu(s)" dom(s)"
espiritual(ais)"é"uma"parte"vital"de"descobrir"quem"Deus"lhe"desenhou"para"ser."
& "
Primeiro"Dia:"Deus&Me&Capacitou&Numa&Forma&Super&Natural&
&

&
&
&
&
" Cada"ser"humano,"seja"Cristão"ou"não,"é"abençoado"com"talentos"e"habilidades.""Tiago"1.17"diz"que"
cada" boa" dádiva" e" todo" dom" perfeito" vem" de" Deus." " Existem" dons" espirituais" mencionados" no" Novo"
Testamento"que"vão"além"das"habilidades"humanas"naturais.""Às"vezes"Deus"toma"um"talento"natural"e"o"
infundi"com"o"poder"sobrenatural"do"Espírito"Santo"para"torná:lo"um"dom"espiritual.""Ou,"talvez"Ele"possa"
dar"um"dom"sobrenatural"o"qual"não"tinha"nenhuma"inclinação"anterior.""Cada"crente"em"Jesus"Cristo"tem"
pelo"menos"um"destes"dons"especiais."

• Leia&I&Coríntios&12.1.&&Não"devemos"ser"ignorantes"a"respeito"dos"dons"espirituais.""Muitos&cristãos&
são&ignorantes&acerca&do&seu&dom&espiritual.&&Você&conhece&seu&dom?&&
_______________________________________________________________________________&

• Se&conhecer&seu&dom(s)&espiritual(ais),&escrever&abaixo&junto&com&a&base&bíblica&que&prova&isto.&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia& I& Coríntios& 12.2.& &Como" o" povo" de" Corintos," você" seguia" outras" idéias," filosofias" e" religiões"
antes"de"se"tornar"discípulo"de"Jesus"Cristo." "Por" isso,"como"discípulo"de"Jesus"precisa"basear"sua"
vida"na"liderança"do"Espírito"de"Deus"para"lhe"ensinar"a"Verdade"da"Bíblia"e"não"depender"apenas"
nos"sentimentos,"emoção,"ou"suas"próprias"idéias.&

• Leia&I&Coríntios&12.3.&&Qualquer"um"pode"falar"“Jesus"é"Senhor”"de"uma"forma"frívola.""Não"era"com"
este" significativo" que" Paulo" falou." " Ele" frisou" o" fato" que" professar" Jesus" Cristo" como" Senhor" e"
Salvador"é"mais"do"que"um"entendimento"intelectual;"é"uma"mudança"na"vida"sendo"transformado"
no" poder" do" Espírito" de"Deus." " Pode" comparar" outras" verdades" similares" em" I" João" 4.2,"Mateus"
16.17,"e"Romanos"10.9:13.&

• Leia&I&Coríntios&12.4S6.&&Todo&mundo&vai&ter&os&mesmos&dons&espirituais?&&
_________________________________________________________________________________&

Pensamento&chave&da&semana:&Tenho&um&dom&espiritual&que&a&minha&igreja&local&
precisa&tanto&quanto&eu&preciso&dos&dons&dos&outros.&

Foco"de"Oração"Diária:"
• Ore"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"e"viver"a"verdade"da"Sua"Palavra."
• Ore"para"Deus"lhe"confirmar"a"identidade"do"seu"dom"ou"dons"espirituais"e"como"pode"melhor"

utilizá:los"na"sua"igreja"local."



Em" versículos" 4:6," Paulo" mencionou" o" Espírito," o" Senhor" (Jesus" Cristo)," e" Deus" (o" Pai)," as" três"
manifestações"do"nosso"Deus.""Diversos"dons"do"Espírito"nos"capacitam"para"ministérios"diferentes"
e"oportunidades"diferentes"para"servir,"mas"cada"dom"é"sujeito"a"um"Senhor." "Existem"diferentes"
níveis"de"poder"espiritual,"mas"o"mesmo"Deus"está"atuando"em"cada"Cristão."

• Leia&I&Coríntios&12.7&e&12.11&e&I&Pedro&4.10S11.& &A&manifestação&do&Espírito&de&Deus&é&dada&para&
apenas&algumas&pessoas&seletas&ou&para&cada&Cristão?&&
_________________________________________________________________________________&

• Leia& Efésios& 4.1S6.& & A" ênfase" está" na" unidade" do" corpo" de" Cristo" que" forma" o" alicerce" para" a"
diversidade"de"dons"espirituais"que"seguem."&

• Leia& Efésios& 4.7S8.& & Quantos& Cristãos& têm& recebido& o& presente& da& graça& de& Cristo& –& todos& ou&
poucos?&&
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Efésios&4.9S11.&&Esta"passagem"descreve"categorias"de"lideres"com"dons"espirituais"que"Cristo"
deu"como"dádivas"para"Sua"igreja.""Este"fato"é"importante:"Cristo"presenteia"a"igreja"com"indivíduos"
dotados.""Sejam"quais"forem"seus"dons"espirituais,"você"é"um"presente"de"Cristo"para"a"igreja,"e"a"
igreja"precisa"dos"seus"dons"tanto"quanto"você"precisa"os"dons"dos"outros.&

• Leia& Efésios& 4.12S16.& & Indivíduos" dotados" com"dons" espirituais" trabalham" juntos" para" proteger" a"
igreja,"manter"a"unidade"da"igreja"mencionado"em"versículo"12,"e"levar"a"igreja"à"maturidade.&
Um"professor"capacitado"pode"descobrir"que"Deus"ungiu"sua"habilidade"como"um"dom"espiritual"
para"ensinar"a"verdade"de"Deus"com"um"poder" fora"do"comum." "Talvez"alguém"que"nunca"podia"
falar"em"público"pode"descobrir"uma"habilidade" incrível"para"ensinar"a"verdade"de"Deus"que"não"
era"evidente"antes"de"se"tornar"discípulo"de"Jesus.""Às"vezes"os"talentos"ou"habilidades"de"alguém"
se"tornam"dons"espirituais;"às"vezes"Deus"dá"um"desejo"e"habilidade"para"fazer"algo"acima"e"mais"
do"que"outros"podem"fazer"e"pelo"qual"não"tinham"nenhuma"inclinação"anterior."

• Baseado&no&escrito&acima,&você&é&uma&pessoa&dotada&com&dons?&&Sim&ou&não?&Por&quê?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Se&estiver&inseguro&quanto&seu&dom&espiritual,&comece&listando&dois&ou&três&dos&seus&interesses,&
talentos&ou&habilidades&que&talvez&pudessem&beneficiar&a&igreja.&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&
Segundo"Dia:"Meu&Dom&Espiritual&Beneficia&a&Igreja&

&
&
&
&
"

Cada" discípulo" de" Jesus" Cristo" é" dotado" de" maneira" sobre" natural." " Os" dons" espirituais" dão"
significância"e"propósito"para"cada"um"de"nós." "Seus"dons"espirituais"não"são"para"seu"benefício"pessoal,"
mas"para"o"benefício"de"toda"a"igreja."

Cada"discípulo"de"Jesus"Cristo"é"dotado"de"maneira"sobre"natural.""Dons"espirituais"dão"propósito"e"
significância"para"cada"um"de"nós." " Seus"dons"espirituais"não"são"para" seu"próprio"benefício"em"si,"mas"
para"o"benefício"de"toda"a"igreja."

• Leia&I&Coríntios&12.7.&&Seu"dom"espiritual"é"para"o"bem"comum"de"todos"os"Cristãos"na"igreja."
• Leia&I&Coríntios&12.8S10,&28S30,&Romanos&12.3S8,&e&Efésios&4.11S12.""Cada"uma"destas"listas"de"dons"

espirituais" é" diferente." " Alguns" dons" aparecem" mais" do" que" uma" vez," enquanto" outros" estão"
mencionados" apenas"uma" vez." " Estas" listas" dão"exemplos" e"nenhuma"delas" é" intencionada" a" ser"
uma"lista"completa"de"todos"os"dons"espirituais"potenciais."

• Leia& I& Pedro& 4.10:11." " Em" vez" de" alistar" dons" espirituais" diferentes," Pedro" dividiu:os" em" duas"
categorias" grandes:"dons& de& falar" para"ministrar" a" Palavra" de"Deus," e"dons& de& servir& (ministrar)"
para"edificar"a"igreja."""

Foco"de"Oração"Diária:"
• Ore"para"Deus"abrir"seu"entendimento"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Peça"para"Deus"mostrar"seu"dom"espiritual"e"como"este"se"encaixa"na"visão"total"daquilo"que"

Deus"está"fazendo"na"e"pela"sua"igreja."



Você"pode"facilmente"entender"muitos"dos"dons"nestas"listas,"mas"a"aplicação"contextualizada"de"
outros"pode"ser"mais"confusa.""Pode"saber"com"certeza:"Deus"tem"dado"muitos"dons"espirituais"para"seus"
filhos,"e"pelo"menos"um"deles"é"seu.""O"propósito"de"todos"os"dons"espirituais"é"para"abençoar"a"igreja,"e"
não"o"crente"individual."

A" questão" dos" dons" espirituais" é" complexa" e" levanta" muitas" perguntas," mesmo" para" crentes"
maduros." "Algumas"pessoas" se" tornam"tão"obcecadas"nas"questões"que"não"entendem"plenamente"que"
perdem" de" vista" as" questões" que" podem" ser" entendidas" completamente." " Uma" das" dificuldades" em"
entender" os" dons" espirituais" é" a" falta" de" informação" específica" dada" na" Bíblia." " Em" alguns" casos," não"
existem"exemplos" concretos" de" certos" dons." "Deus" sempre" lhe"dá" toda" a" informação"que"precisa," e" Ele"
claramente"explica"que"cada"pessoa"recebe"dons"espirituais.""Assim,"então,"parece"que"Ele"determinou"que"
não"precisamos"saber"todos"os"detalhes"acerca"daqueles"dons"espirituais,"ou"até"conhecer"quais"são"todos"
eles."

Tão"importante"quanto"entender"como"Deus"lhe"dotou,"seu"foco"deve"estar"no"Doador,"Deus,"e"não"
nos"detalhes"dos"dons"em"se.""Em"não"lhe"fornecer"todos"os"detalhes,"Deus"tem"maior"flexibilidade"em"lhe"
dar"os"dons"que"a"igreja"precisa"para"qualquer"situação,"tempo"e"cultura."

• Leia& I&Coríntios&12.11.& &Você&pode&decidir&quais&dons&espirituais&você&deseja&e&pedir&a&Deus&por&
eles&ou&é&Deus&quem&decide&quais&dons&Ele&quer&lhe&dar?&&
_________________________________________________________________________________&

• Neste&mesmo&versículo,&quem&ou&o&que&faz&funcionar&estes&diferentes&dons&espirituais?&&
_________________________________________________________________________________&

• Colocando&de& lado&qualquer&dom&alistado&que&não&entende& completamente,& quais& são&dois& ou&
três&dons&espirituais&que&talvez&corresponde&com&os&concedidos&a&você?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&
Talvez"já"tenha"confirmação"dos"seus"dons"espirituais.""Se"não,"o"processo"seguinte"pode"lhe"ajudar"

descobrir"e"usar"seus"dons"espirituais.&
1.&Ore&para"Deus"lhe"mostrar"os"dons"que"Ele"lhe"deu.&
2.& Comece& com& seus& interesses,& talentos,& ou& habilidades." Você" alistou" anteriormente" os" talentos" ou"
habilidades" que" achou" que" poderia" ser" úteis" na" sua" igreja," e" dois" ou" três" dons" espirituais" que" talvez"
combinasse"com"você.""Como"estas"duas"listas"se"comparam?""Pode"enxergar"outro"talento"ou"habilidade"
que"Deus"poderia"ungir"numa"forma"especial"para"servir"o"corpo"de"Cristo?&
3.&Utilize&as&oportunidades&para"servir"em"uma"ou"mais"destas"áreas.""Falar"com"um"crente"mais"maduro"
ou" um"dos" líderes" da" igreja" e" criar" um"plano" para" começar" participar" em"uma" destas" áreas." "Não& ficar&
acanhado&em&se&envolver,"mesmo"em"áreas"onde"não"se"sente"dotado.""Nunca"vai"errar"em"servir"a"Deus"
em" qualquer" capacidade," independente" do" seu" dom." Você" aprenderá" pela" experiência" de" fazer." " Por"
exemplo," todo" discípulo" de" Jesus" Cristo" tem" a" responsabilidade" para" compartilhar" sua" fé." " Alguns"
descobrem"um"dom"especial"para"fazer"isto.""Mas,"não"saberá"se"não"tentar.&
4.&Ouça&cuidadosamente&os"comentários"e"encorajamento"de"outros"Cristãos.""Outros"podem"enxergar"seu"
dom"espiritual"melhor"que"você!""Ao"invés"disso,"poderia"almejar"um"dom"tanto%que"fica"difícil"admitir"que"
não"tenha.&
5."Siga"o"fruto.""Um&dom&espiritual&é&uma&habilidade&capacitada&de&forma&sobre&natural&pelo&Espírito&de&
Deus.& & Descobrirá& seu& dom& espiritual& por& observar& onde& Deus& está& lhe& abençoando& abundantemente&
pelo&uso&deste&dom.&

Enquanto"madurecer"na"sua"caminhada"com"Deus,"você"terá"um"ou"mais"habilidades"de"serviço"que"
se"sobre"saem"porque"são"seus"dons"espirituais." "Entretanto,"enquanto"crescer"para"parecer"mais"e"mais"
com"Jesus"Cristo,"deve"demonstrar"um"crescimento"paralelo"em"todas"as"áreas"de"responsabilidade"Cristã.""
Por"exemplo,"se"você"tiver"o"dom"de"mostrar"misericórdia,"não"deve"focalizar"tanto"nisto"e"negligencia"o"
seu"crescimento"como"um"contribuinte"financeiro"na"igreja"ou"em"aprender"compartilhar"sua"fé"de"forma"
eficaz."

Informação&Suplementar&Acerca&de&Dons&Espirituais&
O"que"segue"não"faz"parte"de"uma"lição"diária.""Pode"ler"agora"ou"passar"para"o"terceiro"dia"e"voltar:

se"quando"tiver"mais"tempo."



A"maneira"melhor"de"encarar"os"dons"espirituais"é"lembrar"focalizar"no"Doador"dos"dons"e"o"porque"Ele"os"
dá.""Dons"espirituais"são"dados"para"o"bem"comum"do"corpo"de"Cristo"(I"Coríntios"12.7).""A"Bíblia"também"
menciona"certos"dons"apostólicos"(2"Coríntios"12.12)"dado"aos"apóstolos"para"revelar"e"confirmar"a"palavra"
de"Deus"nos"anos"de"transição"no"primeiro"século,"antes"que"o"Novo"testamento"foi"concluído"(Hebreus"
1.1:2;"2.3:4).""Desde"que"o"Novo"Testamento"não"dá"uma"lista"de"cada"dom"espiritual"potencial,"talvez"seja"
melhor" abrir" a" possibilidade"que"Deus"possa" tomar"qualquer"habilidade"natural" do"homem"e"ungi:la" de"
forma"sobre"natural"para"poderosamente"impactar"a"igreja.""Com"certeza"Deus"tem"a"capacidade"para"dar"
ao"Cristão"qualquer"dom"ou"habilidade"que"sua"igreja"precisa"em"qualquer"situação."

A" seguir" tem" uma" descrição" breve" dos" dons" espirituais" mencionados" especificamente" no" Novo"
Testamento." " Estão" divididos" em" dois" grupos." " O" primeiro" grupo" consiste" dos" dons" de" entendimento"
comum" da" maioria" dos" Cristãos" através" dos" séculos" desde" que" Deus" estabeleceu" a" igreja" do" Novo"
Testamento.""Pode"esperar"ver"estes"dons"funcionando"em"qualquer"igreja"local"saudável."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

O"próximo"grupo"de"dons"espirituais"provoca"mais"perguntas"e"é"mais"difícil"de"entender." "Alguns"
destes" dons" foram" exercitados" claramente" pelos" apóstolos" para" confirmar" e" revelar" a" Palavra" de" Deus"
antes"que"o"Novo"Testamento"foi"concluído."
Poderia"esperar"que"alguns"daqueles"dons"fossem"excepcionalmente"singulares"no"primeiro"século"desde"
que" Efésios" 2.20:22" ensina" que" a" igreja" é" edificada" no" fundamento" dos" apóstolos" e" profetas." " Mesmo"
assim,"alguns"daqueles"dons"apostólicos"especiais"podem"continuar"de"alguma"forma"hoje"através"de"dons"
similares.""Por"exemplo,"mesmo"que"a"morte"e"ressurreição"de"Jesus"Cristo"foram"únicos"e"nunca"repetidos,"
você"constrói"em"cima"deste"alicerce"todo"dia"por"aplicar"os"benefícios"da"sua"morte"e"ressurreição"na"sua"
vida"diária."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Dons de Entendimento Comum 
Dom     Descrição                           Referência 
Evangelismo    Uma habilidade especial para comunicar o Evangelho de Cristo.                        Efésios 4.11                
Pastor-Mestre    Aqueles dotados especialmente para ministrar como pastor na igreja.                Efésios 4.11 
Mestre    A habilidade especial para ensinar a verdade de Deus numa               Romanos 12.7 
    maneira que é poderosamente clara e aplicável.                I Cor. 12.28-29 
Exortar                A habilidade persuadir e encorajar pessoas a tomarem escolhas              Romanos 12.8 
    Bíblicas.  Este dom pode ser usado em relacionamentos individuais 
    ou em combinação com um ministério de ensino ou pregação.  Outros 
    podem canalizar este dom pela musica, as artes ou outra mídia. 
Servir/Ajudar   Este dom é sensível às necessidades físicas dos outros e ministrando               Romanos 12.7 
    Em maneiras concretas.       I Cor.12.28 
Administrar,        Guiando, governando, ou administrando a igreja.                Romanos 12.8 
Governar              I Cor. 12.28 
Dar    Uma habilidade especial para contribuir acima daquilo que é esperado              Romanos 12.8 
Mostrar                O dom de estender a misericórdia de Deus aos outros em tempos de              Romanos 12.8 
Misericórdia   dor, angustia ou sofrimento. 
Fé    A habilidade sobre natural para confiar em Deus em situações difíceis              I Cor. 12.9 
    e para vencer obstáculos na vida e ministério. 

Dons Suplementares (Transitórios) 

Dom   Descrição         Referência 

Apostolado Os 12 Apóstolos de Jesus tinham um papel fundamental num              Efésios 4.11 
  tempo de transição.  A palavra apóstolo significa ‘enviado’ e 
  corresponde ao nossa palavra moderna de missionário.  Mesmo 
  que um missionário hoje em dia não reivindicaria uma autoridade 
  de Deus igual aos 12 Apóstolos, muitos vêem o dom de apostolado  
  funcionando hoje naqueles que tem a unção de levar o Evangelho 
  aos povos em outros lugares. 

 



Dons Suplementares (Continuado) 

Dom   Descrição        Referência 

Línguas  Quando a Bíblia fala sobre o dom de línguas, o sentido literal de língua   I Cor. 12.10 
  é uma língua estrangeira.  Apesar disso, algumas pessoas pensam que este 

é um som verbal ou emocional sobre qual não tem controle.   
É claro que no Dia de Pentecoste os apóstolos de forma sobre natural, 
falaram em línguas que não conheciam, mas que foram entendidos 
pelos Judeus de outras línguas que vinham a Jerusalém de outros 
países para a festa (Atos 2.1-11).  Este era um sinal da graça de Deus que 
 veio ao povo judeu por causa da obra completa de Cristo e a vinda do 
Espírito Santo para tabernacular (morar) nos crentes.  Este dom ocorreu também 
quando o Evangelho foi levado aos gentios pela primeira vez (Atos 10) 
e quando alguns discípulos de João Batista em Éfeso ouviram pela primeira vez 
que o Messias tinha vindo (Atos 19).  A única outra menção de dom de línguas 
está em I Coríntios 12-14.  Uma consideração principal é que nem este dom 
ou outro qualquer era para ser visto como um sinal da graça de Deus, do poder 
espiritual do indivíduo, ou de ter recebido o Espírito de Deus. I Coríntios 12.28-30 
deixa claro que nem todos os Cristãos falariam em línguas.  

Interpretação Obviamente, este dom está relacionado ao dom de línguas, mesmo que não I Cor. 12.10 
De Línguas existe exemplo do uso no Novo Testamento. Diretrizes pelo uso deste dom 

são dadas por Paulo em I Coríntios 14. 
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Dons Suplementares (Transitórios) 

Dom   Descrição         Referência 

Profecia Os profetas do primeiro século falaram e escreveram a Palavra de Deus igual Romanos 12.6 
  aos Apóstolos. O resultado foi a conclusão do Novo Testamento e o  Efésios 4.11 
  estabelecimento do alicerce da igreja. Muitas pessoas acham que a profecia I Cor. 12.10 
  apenas prediz o futuro. Com certeza Deus revelou eventos futuros aos seus I Cor. 12.28-29 
  profetas, mas a profecia bíblica é muito mais do que isto.  Com a Bíblia completa 
  não tem necessidade de tais profetas hoje.  Profecia Bíblica significa proclamar 

as palavras de Deus, passado, presente ou futuro.  Alguns consideram o dom 
de profecia de hoje como proclamar a Palavra de Deus da Bíblia com uma força 
incomum,  convicção e discernimento. 

Palavra de Este dom parece ser um dom de dispensar a sabedoria de Deus no período   I Cor. 12.8 
Sabedoria apostólico. Hoje esta função é visto naqueles que são dotados em dar e aplicar 

conselho sábio em determinadas situações e ajudar outros a entender conselho 
sábio também. 

Palavra de Este dom parece ser outro que foi dado no período de transição similar ao dom I Cor. 12.8 
Conhecimento de profecia.  Uma função similar hoje é cumprida por aquelas pessoas dotadas 

com a habilidade de organizar verdades Bíblicas e aplicá-la em situações específicas. 
Curas  A autoridade divina dos Apóstolos foi confirmada com dons específicas de curar I Cor. 12.9 
  muito parecido com Jesus.  Quando o Novo Testamento foi concluído e os 

apóstolos morreram aqueles dons especiais de curas diminuíram.  Deus ainda  
cura hoje.  Às vezes Ele cura miraculosamente por providencia divina ou em 
resposta  às orações.  Ele também dota alguns indivíduos para curar através 
 da ciência médica, aconselhamento, ou consolação daqueles que estão sofrendo. 

Milagres Esta foi outro dom dado aos Apóstolos para confirmar a verdade de Deus no I Cor. 12.10 
  Novo Testamento. Deus ainda opera milagres hoje através de oração  Hebreus 2.3-4   

ou outra providencia divina. 
Discernimento O funcionamento deste dom hoje é uma habilidade fora do comum para  I Cor. 12.10 
Dos Espíritos discernir se alguém estiver sobe a influência espiritual, carnal, ou demoníaca. 
 
 
 

 



"
Uma"palavra"de"conselho"final:"Focalizar"naqueles"aspectos"de"dons"espirituais"que"você"claramente"

entende."Nem"todos"os"Cristãos"têm"a"mesma"perspectiva"sobre"os"dons"espirituais,"mas"estas"diferenças"
de"opinião"não"merecem"discussões.""Se"alguém"tentar"lhe"convencer"ao"contrário,"uma"resposta"propícia"
seria"dizer"que"está"feliz"que"ele(a)"tenha"descoberto"seu"dom"espiritual,"e"de"que"você"está"confiando"em"
Deus"lhe"ajudar"e"usar"de"forma"eficaz"o"dom"espiritual"que"Ele"lhe"deu,"seja"qual"for."
"
Terceiro"Dia:&Meu&Dom&Espiritual&Faz&Parte&da&Igreja&
"
"
"
" "
"

Você" pode" segurar" uma" peça" mecânica" cara" e" complexa" na" sua" mão," mas" ficaria" inútil" sem" o"
restante"da"maquina.""Da"mesma"forma,"seu"dom"espiritual"precisa"trabalhar"em"conjunto"com"o"restante"
do"corpo"de"Cristo,"independente"de"quão"maravilhoso"seja"seu"dom.""

• Leia&I&Coríntios&12.12.&&O"corpo"de"Cristo"encontra"união"na"diversidade"dos"membros"individuais.""
Compare&a&ênfase&na&união&com&Efésios&4.1S7&no&mesmo&contexto&de&dons&espirituais."&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia& I&Coríntios&12.13.& &De&acordo&com&este&versículo,&quem&ou&o&que&é&a& força&unificadora&nos&
diversos&membros&do&corpo&de&Cristo?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&
Sendo"batizado"pelo"Espírito"Santo"no"corpo"de"Cristo"lhe"coloca"numa"posição"de"poder"espiritual,"

mas"não"lhe"dá"este"poder"espiritual"automaticamente.""Como"um"discípulo"de"Cristo,"o"Espírito"de"Deus"
habita" em" você" (Romanos" 8.9)" e" tem" lhe" dado" pelo"menos" um" dom" espiritual" (1" Coríntios" 12.7" e" 11).""
Tendo"um"dom"espiritual,"porém,"não"lhe"torna"espiritual"ou"lhe"dá"um"poder"especial.""Somente"quando"
permitir"o"Espírito"de"Deus"controlar"sua"vida"completamente"é"que"você"e"seu"dom"espiritual" recebem"
unção"e"poder"de"Deus"para"que"o"fruto"do"Espírito"apareça"na"sua"vida"(Gálatas"5.22:23)."

• Leia& I& Coríntios& 12.14.& & Da" mesma" forma" em" que" seu" corpo" é" composto" de" muitas" partes"
conectadas"de"forma"complexa,"o"corpo"de"Cristo"é"composto"de"diversos"membros"dotados"com"
dons"excepcionais"e"únicos."

• Leia& I& Coríntios& 12.15S17." "Como& funcionaria& sua&mão& ou& seu& pé& se& ficassem& separadas& do& seu&
corpo?&"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• De& acordo& com& os& versículos& citados& acima,& como& funcionaria& seu& dom& espiritual& se& estivesse&
desmembrado&da&igreja?&"
_________________________________________________________________________________"

• Desta&mesma&passagem,&como&descreveria&a&importância&do&seu&dom&espiritual&para&a&igreja?&"
_________________________________________________________________________________"

• Se&você&não&estiver&ciente&do&seu&dom&espiritual&ou&não&estiver&disposto&a&usáSlo,&como&isto&afeta&
a&igreja?&"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Já&utilizou&seu&dom&espiritual&na&sua&igreja?&&Se&sua&resposta&for&‘sim’,&quando&e&como&usou?&"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

Foco"de"Oração"Diária:"
• Ore"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"e"viver"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Peça"para"Deus"lhe"mostrar"a"importância"do"seu"dom"espiritual"para"sua"igreja"e"lhe"fornecer"

oportunidade"de"usá:lo"sabiamente."



• Examinando& o& versículo& 17& deste&mesmo& trecho,& será& que& todos& os&membros& da& igreja& têm& o&
mesmo&dom&espiritual?&"
_________________________________________________________________________________"

• Foi&decisão&das&várias&partes&do&seu&corpo&decidir&o&que&queriam&ser,&ou&foi&Deus&quem&as&fizeram&
e&colocaram&no&devido&lugar&de&acordo&com&o&desenho&dele?&"
_________________________________________________________________________________"

• Está&disposto&a&contentarSse&com&os&dons&que&Deus&lhe&deu?&"
_________________________________________________________________________________"

• Os"dons"espirituais"de"cada"membro"são"necessários"para"a"igreja"funcionar"da"melhor"forma."
• Quais& são& três& pessoas& na& sua& igreja& que& recentemente&ministraram&na& sua& vida& por& usar& seus&

dons&espirituais?&&Como&fizeram&isto?&"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

Quarto"Dia:"Meus&Dons&Espirituais&Fazem&Parte&do&Desenho&de&Deus&Para&Minha&Vida&
&
&
&
&
"

Deus"lhe"deu"dons"espirituais"para"suprir"as"necessidades"dos"outros"membros"do"corpo"de"Cristo."""
Sua"realização"na"vida"e"sua"busca"para"significância"dependem"em"grande"parte"do"seu"conhecimento"de"
quem"Deus"lhe"desenhou"para"ser"vivendo"em"luz"desta"expectativa."

• Leia& Coríntios& 12.18.& & Compare& I& Coríntios& 12.7& e& 11.& & Quem& é& que& determina& o& lugar& de& cada&
membro&do&corpo?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• De&acordo&com&estes&versículos,&o& lugar&para&seu&dom&espiritual&deve&ser&no&corpo&de&Cristo&ou&
fora&do&corpo?&&Por&quê?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Num"espírito" de"oração,"meditar" a" respeito"das" implicações"de" 1"Coríntios" 12.18." "Deus" tem"um"
lugar"especial"para"você"na"igreja.&

• Alguma&vez&já&lutou&com&autoSestima&baixa?&&Pode"reconhecer"que"quando"acreditar"que"não"tem"
valor"está"negando"o"valor"que"Deus"lhe"deu?"&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• I&Coríntios&12.18&significa&o&que&a&respeito&da&sua&autoSestima?&&O&que&deve&fazer&com&isto?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Quando& meditar& sobre& aquilo& que& tem& aprendido,& quais& passos& tomarão& esta& semana& para&
descobrir&e/ou&começar&a&usar&seu&dom&espiritual&na&sua&igreja?&&(Talvez"isto"significa"que"falaria"
com"alguém"que"possa"lhe"orientar,"ou"aceitar"uma"oportunidade"para"trabalhar"num"ministério"ou"
servir"em"alguma"forma"na"sua"igreja.)"&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Foco"de"Oração"Diária:"
• Ore"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Agradeça"a"Deus"por"lhe"criar"exatamente"como"você"é."
• Peça"para"Deus"lhe"dar"entendimento"da"sua"identidade"pessoal"e"valor"no"corpo"de"Cristo."



• Leia& I& Coríntios&12.19S21.& &Seu"dom"espiritual" veio" com"uma"dependência&desenhada" nele." "Não"
funcionará"corretamente"fora"do"corpo"de"Cristo.&

• Leia& I& Coríntios& 12.22.& & O& seu& valor& na& igreja& depende& do& tamanho& da& sua& força& ou& poder&
espiritual?&
_________________________________________________________________________________&

• Deve&invejar&alguém&que&faz&algo&melhor&do&que&você&na&igreja?&&
_________________________________________________________________________________&

• Leia&I&Coríntios&12.23S24.&&Seu&valor&na&igreja&depende&de&receber&reconhecimento,&aprovação,&ou&
agradecimento&público?&____________________________________________________________&

• É&justificável&tornarSse&ressentido&se&não&receber&o&reconhecimento&que&sente&que&merece?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&I&Coríntios&12.25S27.&&Em&vez&de&ter&ciúmes&ou&ficar&ressentido&com&outro&membro,&qual&deve&
ser&seu&foco&como&um&membro&do&corpo&de&Cristo?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Dê&um&exemplo&de&como&poderia&praticar&algo&ensinado&nesta&passagem.&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia& I&Coríntio&12.28S31.&O"mandamento"em"versículo"30"para"desejar"os"dons"melhores"está"no"
plural"e"direcionado"para"a"igreja"toda.""Em"outras"palavras,"um"membro"não"deve"desejar"um"dom"
melhor" do" que" outro," mas" a" igreja" como" um" todo" deve" querer" colocar" seus" dons"melhores" no"
serviço"para"trazer"gloria"a"Deus.""Abrace"quem"você"é"e"os"dons"que"Deus"lhe"deu!&

Capítulo" 12" de" I" Coríntios" conclui" dizendo" que" existe" um" caminho" ainda" melhor" e" mais" excelente.""
Embora"os"dons"espirituais"sejam"importantes,"capítulo"13"descreve"com"detalhes"o"que"significa"ser"
um"exemplo"genuíno"do"amor"de"Deus"através"da"forma"em"que"vive"sua"vida.""Este"é"o"caminho"ainda"
melhor.""Dons"espirituais"não"são"um"fim"em"se"mesmos,"mas"um"meio"para"trabalhar"juntos"no"corpo"
de"Cristo"com"eficácia"para"demonstrar"e"comunicar"o"amor"de"Deus"para"um"mundo"que"precisa.""Seja"
qual" for" seu"dom"espiritual,"o"amor"de"Deus"deve" ser" refletido"em" tudo"que"você"é"e" tudo"que" faz.""
Empregando"seus"dons"espirituais"com"amor"lhe"dará"grande"gozo"e"paz."

&
Quinto"Dia:"Meus&Dons&Espirituais&São&Autorizados&Pela&Graça&de&Deus&
&
&
&
" "
"

Você"aprendeu"que"dons"espirituais"vão"além"dos" seus" talentos"e"habilidades"naturais"dados"por"
Deus." " Dons" espirituais" são" autorizados" e" ungidos" pela" graça" de" Deus" e" Seu" Espírito" Santo." " Seus" dons"
espirituais"não"podem"funcionar"bem"simplesmente"por"esforço"humano."

• Leia&Romanos&12.1S2.&&A"discussão"que"segue"estes"dois"versículos"tem"a"ver"com"dons"espirituais.""
Como&estes&versículos&formam&a&base&para&a&discussão&dos&dons&espirituais&a&seguir?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Romanos&12.3S6.& &Pode:se"dizer"que"uma"musica"gravada"tem"uma"boa"mistura"se"os"vários"
instrumentos" musicais" estão" em" harmonia," estão" balanceados" em" relação" uns" aos" outros," e" se"
nenhum" instrumento" predomina" sobre" os" outros." " Assim" também" é" o" corpo" de" Cristo" e" o"
ensinamento"desta"passagem.&

• De"acordo"com"versículo"3,"Paulo"exercitou" seu"dom"profético"pela"graça,"e"não"por" seu"esforço"
pessoal.&

• De&acordo&com&versículo&6,&qual&é&a&fonte&dos&seus&dons&espirituais?&&

Foco"de"Oração"Diária:"
• Orar"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Pedir" para" Deus" lhe" revelar" qualquer" área" da" sua" vida" que" não" esteja" rendido" a" Ele" e" que"

impediria"o"uso"eficaz"do"seu"dom"ou"dons"espirituais."



________________________________________________________________________________&
• Leia&I&Pedro&4.10.&&Pedro"comparou"seu"dom"espiritual"à"graça"de"Deus"e"exigiu"boa"administração"

daquela"graça.&
• Se&seu&dom&espiritual&é&o&resultado&da&graça&de&Deus,&existe&qualquer&coisa&a&respeito&do&seu&dom&

que&deveria&ser&fonte&de&orgulho&pessoal?&&
________________________________________________________________________________&

• De&acordo&com&Romanos&12.3,&o&que&Deus&tem&dado&para&cada&membro&do&Seu&corpo?&&
________________________________________________________________________________&

• A"ênfase"nesta"passagem"é"o"exercício"da" fé,"não"apenas"descobrindo,"nomeando,"e"usando" seu"
dom"espiritual.&

• Leia&Romanos&10.17.&&Este"versículo"tem"uma"descrição"prática"de"fé:"ouvindo"e"crendo"naquilo"que"
Deus"tem"dito.&

• Para&exercitar&sua&fé&a&respeito&do&seu&dom&espiritual,&responder&a&seguir:&
1. &Você&acredita&que&Deus&tem&lhe&dado&um&dom&espiritual?&&Onde&se&encontra&base&Bíblica&para&

sua&resposta?&&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________&

2. Você&acredita&que&seu&dom&espiritual&tem&valor&para&o&corpo&de&Cristo&e&precisa&funcionar&no&
corpo&de&Cristo?&&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________&

3. Onde&nas&Escrituras&pode&mostrar&este&princípio?&&
______________________________________________________________________________&

4. Você& acredita& que& seu& dom& lhe& torna& mais& ou& menos& importante& do& que& qualquer& outro&
membro&do&corpo&de&Cristo?&&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________&

5. Onde&se&baseia&sua&resposta&na&Bíblia?&&
______________________________________________________________________________&

• Leia& Romanos& 12.6S8.& " Esta" passagem"menciona" os" dons" espirituais" de" profecia," serviço," ensino,"
exortação,"contribuição,"administração"e"misericórdia.""De"acordo"com"versículo"6,"todos"estes"dons"
são"dados"pela"graça"de"Deus.&
1. De&acordo&com&versículo&6,&como&aqueles&que&têm&estes&dons&deveriam&exercitáSlos?&&

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________&

2. Se&você&conhecer&seu&dom&espiritual,&diria&que&está&o&utilizando&acordo&com&fé?& &O&que&isto&
significa?&&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________&

3. Se& ainda&não& tiver& certeza&do& seu&dom&espiritual,& como&poderia& exercitar& fé& para&descobrir&
qual&é&e&começar&a&empregáSlo&na&sua&igreja?&&
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________&

Nunca"realizará"tudo"que"Deus"tem"para"você"se"não"entender"quem"Deus"lhe"desenhou"para"ser.""
Tenha"certeza"que"o"Espírito"de"Deus"verdadeiramente"habita"em"você"e"que"tenha"O"entregue"o"controle"
total" da" sua" vida." " Não" se" preocupa" se" levar" tempo" para" descobrir" seus" dons" espirituais." " Segue" seus"
desejos,"talentos,"e"oportunidades.""Envolve:se"ativamente"na"sua"igreja"local.""Com"tempo"e"no"contexto"
de" serviço" no" corpo" da" igreja," Deus" lhe" guiará" para" ter" um" entendimento" mais" completo" das" Suas"
expectativas"para"sua"vida."



Lição&13:&Pecado:&&Vencendo&a&Batalha&Dentro&de&Mim&

Porque'ainda'luto'com'estes'pecados?'

Versículo&para&Decorar:&1&João&1.9&

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e 
nos purificar de toda injustiça.”'

'

&

! !

! Deus!lhe!ama!e!deseja!ter!comunhão!com!você!mais!do!que!possa!imaginar.!!Ele!é!tão!desejoso!em!

ter!um!relacionamento!amoroso!com!você!que!ele!mandou!seu!Filho!morrer!em!seu!lugar!para!possibilitar!

isto!!!Pecado!interrompe!sua!comunhão!com!Deus.!!Por!isso!Deus!está!interessado!em!mostrar@lhe!na!sua!

Palavra!a!maneira!em!que!deve!viver.!!Mesmo!assim,!cada!Cristão!diariamente!trava!uma!luta!com!a!

realidade!do!pecado,!mesmo!depois!de!experimentar!uma!nova!vida!em!Cristo.!!

! O!amor!de!Deus!é!incondicional.!!Romanos!5.8@10!diz!que!Deus!lhe!amou!mesmo!quando!era!o!

inimigo!dele!e!lhe!desafia!imaginar!quantos!benefícios!da!salvação!ele!lhe!oferece!agora!que!é!filho!dele.!!O!

amor!de!Deus!nos!dá!uma!perspectiva!sobre!o!pecado!como!algo!que!deve!evitar!para!manter!seu!

relacionamento!com!Deus!aberto!e!crescendo.!!

Primeiro!Dia:!Meu&Pecado&Difama&o&Caráter&de&Deus&

!

!

!

!

A!lei!de!Deus!é!uma!reflexão!da!Sua!natureza,!não!uma!coleção!arbitrária!de!regras!para!cumprir!ou!

evitar.!!O!mandamento!de!Deus!para!ser!santo!porque!ele!é!santo!(Levítico!11.44;!1!Pedro!1.16),!não!é!

uma!ameaça,!mas!uma!expressão!de!amor.!!Ser!santo!é!destacar@se!dos!outros,!de!ser!especial.!!Deus!quer!

que!você!seja!especial!porque!Ele!é!especial.!!Ele!quer!que!sejas!como!Ele.!!Por!isso!Deus!odeia!tanto!o!

pecado.!!O!pecado!é!o!oposto!de!Deus.!!O!pecado!bloqueia!a!comunhão!plena!com!Ele!e!lhe!impede!de!

crescer!na!semelhança!dele.!!Quando!peca,!você!viola!a!pessoa!de!Deus!e!difama!Seu!caráter!porque!você!

pertence!a!Ele.!

• Leia&1&João&3.4.&&Como&este&versículo&define&o&pecado?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Mateus&22.35I40.&&&Quando!pensar!sobre!a!violação!da!lei!de!Deus,!ou!anarquia,!talvez!pense!
sobre!as!muitas!regras!da!lei!do!Antigo!Testamento.!!Jesus!resumiu!todo!o!Velho!Testamento!numa!

forma!admirável.!!De&acordo&com&as&palavras&de&Cristo,&toda&lei&depende&de&quais&dois&

Pensamento&chave&da&semana:&Pecado&é&falhar&em&amar&a&Deus&e&aos&outros.&&Ser&
controlado&pelo&Espírito&de&Deus&é&a&chave&para&ter&vitória&sobre&pecado.&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Peça!de!Deus!um!entendimento!claro!sobre!a!natureza!do!pecado.!



mandamentos?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Gálatas&5.14&e&Romanos&13.8I10.&&A!prova!do!seu!amor!para!com!Deus!está!em!como!este!

amor!é!refletido!na!maneira!em!que!lida!com!outros.&&

Jesus!disse!que!Deus!tem!duas!regras!básicas:!1)&Amar&a&Deus&e&2)&amar&aos&outros.!!Esta!verdade!é!
uma!das!mais!profundas!e!libertadoras!da!Bíblia.!

• Leia&Gálatas&5.19I21.&&Nesta&lista&de&pecados&(obras&da&nossa&carne&ou&nossa&natureza&
pecaminosa)&destaque&qual&das&duas&regras&básicas&de&Deus&cada&um&viola.&&Alguns!podem!violar!

ambas!as!regras.!!Se!não!entender!uma!palavra,!procurar!o!significado!no!dicionário!ou!pedir!ajuda!

de!alguém.!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!

• Leia&Marcos&7.14I23.!!Este&trecho&contém&outra&lista&de&pecados.&&Usando&a&lista&contida&em&
versículos&21&e&22,&fazer&a&mesma&avaliação&que&fez&para&Gálatas&5.19I21.&&Descrever&qual&das&
duas&regras&básicas&de&Deus&é&violado&por&cada&pecado&citado.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• De&acordo&com&este&trecho&em&Marcos&7,&de&onde&vêm&os&pecados:&de&dentro&ou&de&fora?&
_________________________________________________________________________________!

Existem!muitos!outros!pecados!específicos!relacionados!na!Bíblia,!mas!a!mesma!verdade!se!aplica!a!

qualquer!pecado!possível:!ou!ele!viola!o!amor!para!com!Deus,!o!amor!aos!outros!ou!ambos.!!A!

perspectiva!de!Deus!sobre!estes!dois!mandamentos!é!simples.!!Quanto!antes!você!faz!aquela!

perspectiva!parte!da!sua!mente!e!vida,!o!mais!ligeiro!crescerá!e!menos!frustrado!estará.!

• Leia&Tiago&4.17.&&Pecado!não!é!apenas!o!que!faz,!mas!também!o!que!não!faz.!!Os!mesmos!dois!

mandamentos!se!aplicam.!!Quando!sabe!que!deve!amar!a!Deus!e!falhar!nisto,!está!pecando.!!

Quando!sabe!que!deve!estender!o!amor!de!Deus!aos!outros!e!não!faz,!está!pecando.!

• Leia&Gálatas&5.22I23.!!Este!trecho!alista!o!fruto!do!Espírito!que!conheceu!em!outras!lições.!!

Examine&os&nove&itens&alistados&como&fruto&do&Espírito&e&determine&se&são&expressões&de&amor&
para&Deus,&para&com&outros,&ou&ambos.!
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!

• Em&luz&desta&verdade,&nomear&três&pecados&que&cometeu&esta&semana,&coisas&que&fez&ou&não&fez&
e&explicar&como&violaram&os&dois&mandamentos&principais&de&Deus&–&amar&a&Deus&e&amar&aos&
outros.!
_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!

• Em!vez!de!tentar!lembrar!uma!lista!comprida!de!regras,!proibições,!normas,!padrões!e!critérios,!

existem!dois!princípios!(ou!mandamentos)!básicos!para!a!vida:!amar&a&Deus&e&amar&aos&outros.!!
Faça!isto!e!o!resto!da!vida!começará!!a!se!organizar.&

Segundo!Dia:!Meu&Pecado&É&Um&Desafio&de&Toda&Vida&

&

&

&

!

! Você!aprendeu!sobre!a!realidade!da!sua!natureza!pecaminosa!(adâmica)!que!a!Bíblia!muitas!vezes!
chama!de!‘carne’.! !Você!não!é!um!pecador!porque!você!peca;!você!peca!porque!você!é!um!pecador!por!
natureza.! ! Sua!natureza!pecaminosa!ainda!habita!no!seu!corpo!e!é!verdadeiramente! real.! !Mas!você! foi!
liberto!do!seu!controle!por!causa!do!sacrifício!de!Cristo!por!você.!!Agora!não!mais!precisa!pecar.!!Você!peca!
quando!você!dá!controle!para!sua!velha!natureza!em!vez!de!dar!para!o!Espírito!de!Deus.!

• Leia&Romanos&7.14I25.&&Pode!se!identificar!com!a!frustração!de!Paulo!em!saber!o!que!deve!fazer,!
mas!freqüentemente!acaba!fazendo!justamente!aquilo!que!não!quer?!!

• De&acordo&com&versículos&17&e&20,&o&problema&estava&com&Paulo&mesmo&ou&com&a&natureza&
pecaminosa&que&ainda&residia&no&corpo&dele?!
_________________________________________________________________________________!

• De&acordo&com&versículo&18,&se&quiser&vitória&sobre&pecado,&achará&a&resposta&na&sua&natureza&
humana&natural?&
_________________________________________________________________________________!

• Em!versículo!22,!Paulo!disse!que!tinha!prazer!na!verdade!da!lei!de!Deus!no!íntimo!do!seu!ser,!mas!
existia!outra!lei!guerreando!contra!a!lei!de!Deus.!!Como&Paulo&chamou&esta&outra&lei&em&versículos&
23&e&25?!
_________________________________________________________________________________!

• Onde!habita!esta!outra!lei!de!acordo!com!versículo!23?!
_________________________________________________________________________________!

Sua!natureza!pecaminosa!é!uma!ameaça!constante!enquanto!vive!no!seu!corpo!humano!aqui!na!
terra.!!Em!Cristo!você!é!uma!nova!criatura!em!espírito!e!alma,!mas!seu!corpo!humano!continua!
envelhecendo,!deteriorando!e!um!dia!cessará!de!funcionar.!!A!natureza!pecaminosa!no!seu!corpo!
humano!lhe!puxa!constantemente!em!oposição!aos!dois!mandamentos!maiores!de!Deus.!!É!por!isso!
que,!mesmo!liberto!da!escravidão!do!pecado,!ainda!está!susceptível!ao!pecado.!

• Leia&Tiago&1.13I14.&&Deus&lhe&tenta&para&pecar?&
_________________________________________________________________________________!

• De&acordo&com&este&trecho,&de&onde&vem&a&tentação?&
_________________________________________________________________________________!

• Quando&se&rende&à&tentação,&o&que&acontece?&
_________________________________________________________________________________!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Ore!para!que!possa!enxergar!as!questões!verdadeiras!do!pecado!na!sua!vida!e!por!que!você!

continua!lutando!com!tentação.!!



• Existe&alguém&ou&alguma&coisa&que&lhe&força&a&pecar?&
_________________________________________________________________________________!

• Leia&1&João&2.15.&&Como&se&relaciona&este&versículo&com&o&primeiro&grande&mandamento&dado&por&
Jesus&–&amar&a&Deus&com&todo&nosso&coração,&mente,&e&alma?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&1&João&2.16.&&Ou!amará!a!Deus!ou!amará!as!coisas!deste!mundo.!!Quais&são&as&três&categorias&
de&todo&pecado&que&existe&no&mundo&descrito&por&João?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Considerando&os&três&pecados&pessoais&que&alistou&no&estudo&de&ontem,&e&baseado&em&versículo&
16,&analisar&se&sua&tentação&em&cada&caso&foi&de&desejos&sensuais&(cobiça&da&carne),&desejos&
materialistas&(cobiça&dos&olhos),&ou&orgulho&(ostentação&dos&bens).&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Da!mesma!forma!em!que!Jesus!resumiu!toda!lei!Bíblica!em!dois!grandes!mandamentos,!1!João!2.16!
resumiu!todo!pecado!possível!em!três!categorias!grandes:!!desejos!sensuais,!desejos!materialistas,!
e!orgulho.!!Todas!as!três!categorias!se!originam!na!sua!mente.!!Quando!sua!natureza!pecaminosa!
lhe!tenta!a!pecar,!a!tentação!virá!através!de!uma!destas!três!áreas.!!Conhecendo!este!fato!é!a!
primeira!linha!de!defesa!para!lidar!com!o!pecado!e!evitá@lo.!

Terceiro!Dia:!Deus&Me&Capacita&para&Lidar&com&Pecado&

!

!

!

!

! Jesus!Cristo!não!apenas!o!libertou!da!penalidade!do!pecado,!mas!também!lhe!deu!a!habilidade!de!

ter!vitória!sobre!a!realidade!diária!da!sua!natureza!humana!pecaminosa.!!Paulo!falou!deste!conflito!interior!

como!uma!guerra!espiritual!e!propagou!a!possibilidade!de!trazer!cada!pensamento!à!obediência!(2!

Coríntios!10.3@6).!

• Leia&Romanos&8.1.&&A!condenação!mencionada!aqui!não!é!a!condenação!eterna!da!qual!Jesus!Cristo!
nos!salvou!(Romanos!5.1),!mas!é!a!condenação!interna&da!natureza!pecaminosa!com!qual!Paulo!

lutava!em!Romanos!7.!!As!palavras!“portanto”!e!“agora”!de!8.1!referem!se!de!volta!para!7.25.&

&

&

!

!

!

&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Peça!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Peça!para!Deus!lhe!mostrar!como!ter!vitória!sobre!o!pecado!na!prática!enquanto!aprende!a!andar!

constantemente!no!poder!do!seu!Espírito.!

É!crucial!entender!a!diferença!entre!sentimentos!de!culpa!parecidos!com!aqueles!com!qual!Paulo! lutava!em!Romanos! !e!a!

convicção! de! pecados! específicos! trazidos! à! mente! pelo! Espírito! de! Deus! (João! 16.8).! ! Quando! o! Espírito! de! Deus! nos!

convence!de!pecado,!é!sempre!claro!e!específico!e!nos! leva!a! tratar!dele!de!uma!forma!Bíblica.! !Sentir!culpado!sem!razão!

específica! faz! parte!da! luta! interna!da! sua!mente.! !Apocalipse!12.10!diz! que!o!Diabo! lhe! acusa! constantemente!diante!de!

Deus.!!Ele!tira!vantagem!destes!sentimentos!de!culpa!falsa!para!lhe!escravizar.!!Se!o!Espírito!de!Deus!traz!algo!específico!à!sua!

atenção,! admitir! perante! Deus! a! sua! culpa,! se! arrepender! (mudar)! e! lidar! com! os! pecados! biblicamente! (I! João! 1.9).! ! Se!

experimentar! sentimentos! vagos! de! culpa! que! resultam! em! depressão,! desanimo,! ansiedade! e/ou! medo,! renunciá@los! e!

focalizar!no!crescimento!do!seu!relacionamento!com!Deus.!



• Leia&Romanos&8.2.&&Qual&é&a&outra&lei&que&lhe&liberta&da&lei&do&pecado&e&morte&mencionada&por&
Paulo&em&capítulo&7?&
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Romanos&8.3.&&Deus!enviou!seu!Filho!para!fazer!o!que!a!lei!não!conseguia!fazer.!!Nunca!poderia!
amar!a!Deus!e!aos!outros!simplesmente!por!tentar!seguir!as!regras!e!preceitos!da!lei.&&Não&há&
condenação&para&aqueles&que&estão&em&Cristo,&mas&quem&ou&o&que&é&condenado&de&acordo&com&
este&versículo?&
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Romanos&8.4.&&Como&pode&cumprir&a&justiça&da&lei&(amando&a&Deus&e&aos&outros)?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Um!avião!pode!voar!por!causa!dos!princípios!de!aerodinâmicos!apropriadamente!aplicados.!!
Mesmo!que!a!lei!da!gravidade!puxa!o!avião!constantemente!em!direção!a!terra,!a!lei!de!
aerodinâmico!vence!a!gravidade.!!Desta!mesma!forma,!a!lei!do!espírito!de!vida!em!Cristo!Jesus!
vence!a!lei!do!pecado!e!a!morte.!!A!chave!para!viver!a!vida!como!Deus!desenhou!é!ser!controlado!
pelo!Seu!Espírito.!!

• Leia&Romanos&8.5I8.&&É&possível&agradar&a&Deus&por&se&esforçar&mais&ou&cumprir&religiosamente&da&
melhor&forma&possível&uma&lista&comprida&de&regras?&
_________________________________________________________________________________!

• Leia&Romanos&8.9I11.&&É&possível&viver&no&poder&do&Espírito&de&Deus?&&Por&quê?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Ler&Romanos&8.12I14.&&Deus&espera&que&você&viva&na&carne&ou&no&Espírito?&
_________________________________________________________________________________!

• Quando&analisou&a&semana&passada,&diria&que&sua&vida&foi&vivida&principalmente&no&poder&do&
Espírito&ou&na&carne?&&Por&quê?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• De&tudo&que&conhece&a&respeito&do&Espírito&de&Deus,&quais&passos&tomarão&para&assegurar&que&a&
próxima&semana&será&vivida&no&poder&do&Espírito&de&Deus&predominantemente.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&Romanos&8.15.&&Não!é!o!desejo!de!Deus!que!você!viva!em!escravidão!às!regras!religiosas!com!
medo!de!não!atingir!as!expectativas!dele.!

• Qual&é&o&relacionamento&que&Deus&deseja&com&você?!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Por&qual&termo&Deus&deseja&que&O&chame&em&seu&coração?!
_________________________________________________________________________________!

• Às&vezes&sente&que&está&vivendo&em&escravidão&sem&atingir&suas&expectativas&e&as&dos&outros?!
_________________________________________________________________________________!



• De&acordo&com&tudo&que&aprendeu,&este&é&um&sinal&de&que?&&O&que&deve&fazer?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

Quarto!Dia:!Senso&Comum&e&a&Bíblia&Podem&Me&Guardar&de&Muitos&Pecados&

!

! !

!

!

!

A!morte!e!ressurreição!de!Jesus!Cristo!o!libertou!para!servir!a!Deus!e!gozar!Seu!amor!por!você.!!
Você!não!vive!mais!debaixo!da!lei!de!regras!religiosas,!mas!existem!verdades!claras!na!Bíblia!cuja!violação!é!
pecado.!!Por!exemplo,!é!pecado!roubar,!mentir!e!matar.!!Estes!pecados!obviamente!violam!as!duas!regras!
maiores!de!Jesus!para!amar!a!Deus!e!aos!outros.!!Nem!tudo!da!vida!é!tão!claro,!e!este!estudo!focaliza!em!
aprender!tomar!decisões!certas!para!evitar!ser!surpreendido!pelo!pecado.!

! Poucos!Cristãos!pecam!propositadamente.!!Muitas!das!vezes,!você!peca!porque!tem!sido!
descuidado,!ignorante,!ou!feito!escolhas!ruins.!!Por!usar!senso!comum!e!alguns!princípios!básicos!das!
Escrituras,!pode!evitar!muitos!problemas!com!pecado.!

• Leia&Romanos&13.14.&&Evite!estimular!qualquer!desejo!sensual!que!tem!sido!um!problema!para!
você.!!Por!exemplo,!se!tinha!um!problema!com!alcoolismo,!evitar!lugares!onde!o!álcool!é!exposto!e!
servido!livremente.!!Se!tiver!lutado!com!o!vício!de!pornografia,!evitar!imagens!eróticas!na!televisão,!
revistas!ou!no!cinema.!

• Quais&desejos&apresentam&problemas&para&você?!!Pode!ser!algo!tão!comum!como!comer!demais!
ou!fofocar.!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Quais&passos&concretos&podem&ser&tomados&para&evitar&esta&tentação?!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&2&Coríntios&6.14I18.!Você!deve!amar!aos!outros!e!compartilhar!o!Evangelho!de!Jesus!Cristo!
com!aqueles!que!não!crêem.!!Quando!associações!com!descrentes,!porém,!se!tornarem!
controladoras,!amarradas!ou!corruptores,!você!deveria!separar@se!deles!e!encontrar!refúgio!no!seu!
relacionamento!com!Deus.!

• Quem&são&as&pessoas&na&sua&vida&cujas&ações&ou&atitudes&são&uma&influencia&corrupta?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Quais&passos&concretos&podem&ser&tomados&para&evitar&exposição&a&eles?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&1&Coríntios&6.19I20.&&Existem&hábitos&ou&práticas&na&sua&vida&que&são&prejudiciais&para&seu&
corpo?&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Pedir!para!Deus!lhe!mostrar!como!fazer!escolhas!sábias!e!aprender!princípios!práticos!para!evitar!

cair!sob!o!controle!do!pecado.!



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Em&luz&desta&passagem,&que&deve&fazer&a&respeito&das&coisas&evitáveis&que&prejudicam&seu&corpo?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&1&Coríntios&6.12&e&10.23.&&Às!vezes!a!questão!não!é!se!uma!atitude!ou!ação!for!pecado,!mas!se!
beneficia!ou!não!sua!vida!espiritual.!!

• Deus&intenciona&que&possa&gozar&a&vida&e&divertirIse,&mas&será&que&existem&atividades&que&lhe&
afastam&do&seu&relacionamento&com&Deus&e&sua&igreja?&
_________________________________________________________________________________!

• O&que&seria&o&caminho&sábio&para&você&tomar&em&relação&a&aquelas&atividades?&
_________________________________________________________________________________!

• Leria1&Coríntios&8.9.&&Liberdade&em&Cristo&é&maravilhoso,&mas,&você&tem&alguma&ação,&atividade,&
ou&atitude&que&poderia&confundir&um&Cristão&menos&maduro&que&lhe&vê&como&exemplo&ou&modelo&
para&sua&vida?&&Esta&ação,&atitude,&ou&atividade&poderia&causar&aquela&pessoa&tropeçar?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• &O&que&seria&isto&e&o&que&deveria&fazer&a&respeito&disso?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Leia&1&Coríntios&10.13.&&Existe&alguma&tentação&que&é&específica&somente&a&você?&
_____________________________________________________________________!

• Alguma&vez&Deus&lhe&permitiria&ser&tentado&mais&do&que&possa&agüentar?&
_____________________________________________________________________!

• O&que&mais&Deus&promete&fazer&quando&enfrentar&tentação?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

Não!existe!razão!para!qualquer!discípulo!de!Jesus!Cristo!voltar!à!escravidão!do!pecado.!!Aprender!a!
sabedoria!prática!destas!passagens!lhe!equipará!para!viver!a!maravilhosa!vida!que!Deus!
intencionou!para!você.! !

Quinto!Dia:!Escolho&Focalizar&Minha&Atenção&em&Deus&e&Não&no&Pecado!

&

&

&

! A!vida!apresenta!bastantes!problemas!e!tristezas.!!Seu!relacionamento!com!Deus!deve!ser!uma!

fonte!constante!de!gozo!e!paz!na!sua!vida.!!Infelizmente,!muitas!pessoas!têm!um!ponto!de!vista!tão!

disfuncional!de!Deus!que!vivem!suas!vidas!com!medo,!agonia!e!frustração.!!Isto!não!é!o!plano!de!Deus!para!
sua!vida.!!A!coisa!mais!importante!que!pode!fazer!para!viver!uma!vida!de!vitória!sobre!o!pecado!é!focar!sua!

vida!em!Deus,!não!no!pecado!nem!como!evitá@lo.!!Quando!pecar,!tratar!Biblicamente,!mas!acima!de!tudo,!

procurar!aprofundar!seu!relacionamento!com!Deus.!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Orar!para!que!possa!crescer!com!poder!e!intimidade!com!Deus!cada!dia.!!



• Leia&1&João&1.1I4.&&É!o!desejo!de!Deus!que!tenha!comunhão!jubilosa!com!Ele!e!com!outros.&

• Leria1&João&1.5I6.&&Comunhão!com!Deus!está!baseada!em!andar!na!luz!(justiça).!!Quando!permitir!

que!o!pecado!lhe!controle,!não!tem!comunhão!com!Deus!independente!dos!seus!pensamentos!ao!

contrário.&

• 1&João&1.7.&&Quando!andar!na!luz,!pode!ter!comunhão!ininterrupta!com!Deus!e!outros,!porque!o!

sangue!de!Cristo!lhe!limpa!continuamente!(o!verbo!está!no!tempo!contínuo!no!presente)!de!todo!

pecado.&

• O&foco&de&versículo&7&está&em&andar&na&luz&e&ter&comunhão&com&outros&Cristãos,&ou&em&se&esforçar&
em&evitar&o&pecado?&
_________________________________________________________________________________&

• Leia&1&João&1.8.&&A!palavra!pecado!está!no!singular!e!aponta!para!sua!natureza!pecaminosa,!que!não!

pode!negar.!!Como!aprendeu,!sua!natureza!pecaminosa!é!uma!realidade!sempre!presente.&

• Leia&1&João&1.9.&&Este!versículo!usa!a!palavra!pecados!no!plural.!!Refere@se!aos!efeitos!práticos!
quando!permitir!que!sua!natureza!pecaminosa!assumir!o!controle!e!lhe!ensina!a!maneira!em!que!

deve!lidar!com!pecado!na!sua!vida.&

• Confessar!é!concordar!com!Deus!que!a!violação!da!verdade!dele!é!pecado.!!Isto!não!significa!

implorar!para!seu!perdão!porque!seu!pecado!já!foi!perdoado!quando!Jesus!Cristo!morreu!em!seu!

lugar.!!Também!não!significa!que!tem!a!necessidade!de!confessar!seus!pecados!a!alguém!alem!do!

próprio!Deus.!!A!Bíblia!ensina!que!Jesus!Cristo!é!o!único!mediador!entre!Deus!e!os!homens.!(I!

Timóteo!2.5).&

• Quais&são&duas&coisas&que&Deus&é&fiel&em&fazer&se&você&for&fiel&em&reconhecer&seu&pecado&perante&
Ele?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ler&1&João&2.1.&&Focalizar!numa!vida!de!comunhão!com!Deus!e!outros!e!ficar!livre!do!pecado.!!

Quando!pecar,!porém,!tem!um!advogado!(intercessor)!que!fica!no!seu!lugar!para!provar!que!a!

penalidade!de!todo!seu!pecado!–!passado,!presente!e!futuro!–!foi!completamente!pago.&

Quando!focalizar!na!sua!comunhão!com!Deus!e!outros,!sua!vida!deveria!estar!cheia!de!júbilo.!!Por!

causa!da!sua!natureza!pecaminosa,!vai!pecar!de!vez!em!quando.!!Quando!o!Espírito!de!Deus!lhe!faz!

perceber!de!pecados!na!sua!vida,!trata!imediatamente:!

1) Reconhecer!qualquer!pecado!perante!Deus!e!concordar!que!aquilo!que!fez!ou!falhou!em!fazer!

foi!uma!violação!da!Sua!verdade.!!Então!falar!para!Deus!que!gostaria!de!consertar!(reparar)!

qualquer!dano!no!seu!relacionamento!com!Ele!ou!com!outros.!

2) Se!seu!pecado!atingiu!outra!pessoa,!esteja!disposto!a!endireitá@lo.!!Talvez!isto!signifique!pedir!
perdão!e!fazer!restituição.!

3) É!o!sangue!de!Jesus!Cristo!derramado!no!seu!lugar!que!faz!possível!este!perdão!e!limpeza!

continua!da!sua!vida.!



4) Seguir!em!frente!na!sua!caminhada!de!vida,!colocando!seu!pecado!no!passado!(Filipenses!3.13@

14).!

5) Em!vez!de!gastar!energia!preocupando@se,!entregar!qualquer!ansiedade!perante!Deus!e!

direcionar!seus!pensamentos!nas!coisas!que!edificariam!seu!relacionamento!com!Ele!(Filipenses!

4.6@8).!

• Perguntar&a&Deus&agora&se&tiver&qualquer&coisa&na&sua&vida&que&impediria&seu&relacionamento&com&
Ele.&&Tomar&um&tempo&para&ficar&quieto&perante&Deus&e&permitir&o&Espírito&lhe&falar.&&Se&tiver&algo&
específico&na&sua&vida&que&merece&atenção,&faça&seguindo&o&modelo&que&acabou&de&aprender.&

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

Anotações:&&Perguntas&ou&Comentários&para&Mais&Estudo&e&Discussão&

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________&



Lição&14:&Problemas:&&O&Trilho&Rumo&a&Minha&Maturidade!

Agora!que!sou!discípulo!de!Jesus!Cristo,!porque!ainda!tenho!tantos!
problemas?!

Versículo&para&Decorar:&I&Pedro&4.12C13&

“Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os 
provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à 
medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando 
a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria.”!

&

&

&

Como$discípulo$de$Jesus$Cristo,$problemas$podem$ser$seus$melhores$amigos$porque$Deus$os$usa$para$lhe$
ensinar$ aplicações$ práticas$ das$ verdades$ Bíblicas$ durante$ o$ processo$ de$ transformar$ sua$ personalidade.$$
Neste$ mundo$ onde$ a$ natureza$ pecaminosa$ é$ tão$ evidente,$ Deus$ trabalha$ com$ toda$ abundancia$ de$
dificuldades$existentes!$

Alguns$ dos$ problemas$ são$ resultados$ do$ seu$ próprio$ pecado$ e$ escolhas$ erradas$ na$ vida.$ $ Este$ tipo$ de$
problema$é$desnecessário$e$deve$diminuir$quando$você$crescer$na$imagem$do$seu$Senhor$e$Salvador.$

Às$ vezes,$ porém,$ tragédias$ tão$ devastadoras$ e$ horríveis$ acontecem$ que$ até$ Cristãos$ lutam$ e$ indagam$
como$porque$Deus$deixar$tais$coisas$acontecerem.$ $Nem$suas$experiências$de$vida$ou$a$Bíblia$ fornecem$
todas$as$respostas$que$queira.$ $O$que$pode$aprender,$porém,$é$como$Deus$usa$até$as$piores$tragédias$e$
desastres$ para$ cumprir$ Seus$ propósitos$ em$ sua$ vida.$ $ Esta$ lição$ examina$ como$ deve$ responder$ aos$
sofrimentos$e$tragédias$causadas$pelo$ambiente$pecaminosa$deste$mundo.$

Primeiro$Dia:$Deus$Nunca$Me$Prometeu$Uma$Vida$Isenta$das$Dificuldades$

&

&

&

$ $
Deus$ prometeu$ que$haveria$ problemas.$ $ Discípulos$ de$ Jesus$ Cristo$ experimentam$ os$mesmos$ tipos$ de$
problemas$ de$ todo$ mundo.$ $ Mesmo$ pessoas$ que$ não$ tem$ fé$ em$ Deus,$ aprendem$ as$ vezes$ que$ os$
problemas$podem$ou$ lhe$fazer$melhor$ou$ lhe$deixar$amargurado.$ $ Imagine$o$crescimento$acelerado$que$
acontece$quando$alguém$aprende$cooperar$com$Deus$no$processo$de$lidar$com$os$problemas!$

• Leia&2&Timóteo&3.9C11.&&A$vida$de$Paulo$era$um$exemplo$de$comportamento$Bíblico,$mas$mesmo$
assim,$ele$teve$lutas.$$Qual&foi&a&resposta&de&Deus&ao&sofrimento&de&Paulo&e&as&lutas&dele?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

Pensamento&chave&da&semana:&Deus&usa&os&problemas&e&lutas&da&minha&vida&para&
madurecer&a&minha&fé&e&me&capacitar&para&ministrar&a&outros.&

Foco$de$Oração$Diária:$

• Peça$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$e$viver$a$verdade$da$Sua$Palavra.$
• Peça$para$Deus$usar$as$dificuldades$da$sua$vida$que$estão$além$do$seu$controle$para$lhe$moldar$

mais$a$Sua$imagem.$



• Leia&2&Timóteo&3.12C13.&&Esta$passagem$dá$a$promessa$que$vai$ser$perseguido,$até$atacado$por$
pessoas$que$não$compartilham$sua$fé$em$Cristo.$$E$vai$tornar$pior$com$o$passar$de$tempo$e$não$
melhor.$

• Leia&2&Timóteo&3.14C17.&&Quando&você&for&atacado&simplesmente&porque&você&é&um&discípulo&de&
Jesus&Cristo,&onde&deveria&ser&seu&foco&de&acordo&com&estes&versículos?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&João&16.33.&&Jesus$também$prometeu$que$ia$ter$aflições$nesta$vida.$$Além&das&tribulações,&o&
que&mais&Jesus&quer&lhe&dar,&e&porque&isto&seria&possível?$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Leia&Atos&14.21C22&e&1&Tessalonicenses&3.1C4.&

• Qual&é&a&pior&coisa&que&aconteceu&contigo&ou&com&alguém&próximo&a&você,&e&como&se&sentiu&com&
isto?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Você&acha&que&esta&tragédia&foi&uma&surpresa&para&Deus?&_________________________________&

• Leia&Salmo&119.71.&&Pode&dizer&honestamente&se&foi&bom&para&você&ser&afligido?&
_________________________________________________________________________________&

• Em&luz&de&Salmo&119.71,&seria&melhor&dizer&“Porque&eu”,&ou&“porque&não&eu”&em&tempos&de&
aflição&e&tribulação?&
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Romanos&8.28.&&Esta$não$é$uma$promessa$larga$jurando$que$tudo$vai$terminar$bem,$mas$é$uma$
promessa$para$aqueles$que$amam$a$Deus$que$Ele$fará$todas$as$coisas$ (boas$e$más)$contribuírem$
para$o$bem$para$cumprir$os$Seus$propósitos$em$sua$vida.&

Tudo$que$acontece$neste$mundo$é$permitido$por$Deus$porque$Ele$é$Deus,$e$não$existe$ninguém$acima$
dele.$ $Mas,$ isto$ não$ quer$ dizer$ que$ ele$ propositadamente$ causa$ tudo$ que$ acontece.$ $ Deus$ deu$ ao$
homem$ o$ poder$ da$ escolha$ e$ o$ permitiu$ pecar.$ $ Deus$ não$ forçou$ o$ homem$ a$ pecar.$ $ Em$ vez$ de$
imediatamente$ destruir$ sua$ criação$ inteira$ por$ causa$ do$ seu$ pecado,$ Deus$ amorosamente$ pagou$ o$
preço$pelo$pecado$humano$e$pacientemente$ofereceu$vida$eterna$para$aqueles$que$depositarem$sua$
fé$nele.$$As$conseqüências$do$pecado$humano$muitas$vezes$são$trágicas:$doenças,$homicídios,$guerra,$
estupro,$abuso$e$coisas$semelhantes.$ $Mesmo$no$meio$da$tragédia,$o$amor$de$Deus$é$capaz$de$usar$
tudo$que$acontece$para$mostrarZlhe$seu$amor,$lhe$moldar$na$sua$imagem$e$cumprir$os$propósitos$dele$
para$sua$vida.&

Segundo$Dia:$Problemas&São&Instrumentos&de&Deus&Para&Me&Transformar&

&

Cada$discípulo$de$Jesus$Cristo$é$dotado$de$maneira$sobre$natural.$$Os$dons$espirituais$dão$significância$e$
propósito$para$cada$um$de$nós.$$Seus$dons$espirituais$não$são$para$seu$benefício$pessoal,$mas$para$o$
benefício$de$toda$a$igreja.$

Deus$não$precisa$inventar$problemas$e$tragédias;$Ele$usa$as$conseqüências$naturais$de$um$mundo$
contaminado$pelo$pecado$e$as$usa$para$lhe$ensinar,$lhe$transformar$e$cumprir$Seus$propósitos$na$sua$vida.$

• Leia&Romanos&5.3C5.&&O&que&deve&ser&sua&resposta&às&tribulações,&problemas,&ou&lutas&de&acordo&
com&Paulo?&
_________________________________________________________________________________

Foco$de$Oração$Diária:$

• Peça$para$Deus$abrir$seu$entendimento$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$
• Peça$para$Deus$lhe$mostrar$como$Ele$usa$problemas$para$lhe$tornar$mais$como$Jesus$Cristo$

nas$suas$atitudes,$ações$e$caráter.$



_________________________________________________________________________________
Nestes$versículos$Paulo$mostra$o$processo$pelo$qual$Deus$quer$lhe$mover$da$angustia$para$uma$
esperança$confiante.$$Quais&são&os&passos&intermediários&nesta&passagem&de&angustia&à&
esperança?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Tiago&1.2C4.&&De&acordo&de&Tiago,&qual&deve&ser&sua&resposta&às&tribulações?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Usando&este&trecho,&explique&como&Deus&usa&as&tribulações&da&sua&vida&para&lhe&madurecer?&(a$
palavra$‘perfeito’$na$Bíblia$nunca$significa$sem-pecado$ou$livre-de-erro,$mas$significa$maduro$ou$
completo).$________________________________________________________________________&

_________________________________________________________________________________&

• Leia1&Pedro&4.12C13.&&Você&deve&se&surpreender&com&suas&lutas?____________________________&
Como&deve&responder&às&lutas&e&tribulações&de&acordo&com&este&trecho&e&por&quê?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&1&Pedro&4.14C15.&&Explicar&a&diferença&entre&sofrer&perseguição,&abuso,&ou&mal&entendido&por&
ser&discípulo&de&Cristo&e&sofrer&por&causa&do&seu&próprio&pecado&ou&falta&de&responsabilidade.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Uma$idéia$comum$percorre$todas$estas$passagens,$lhe$ensinando$que$deve$regozijarZse$em$momentos$
de$tribulação.$$Isto$não$promove$a$alegria$em$sofrer$só$por$sofrer,$nem$minimizar$a$dor$e$mágoa$que$às$
vezes$ experimenta.$ $ O$ gozo$ vem$ quando$ reconhece$ e$ confiar$ num$ Deus$ que$ pode$ reciclar$ as$
circunstancias$ horríveis$ e$ usáZlas$ para$ lhe$ fortalecer$ e$ aprofundar$ seu$ relacionamento$ com$ Jesus.$$
Assim$você$se$torna$semelhante$ao$seu$Salvador$Jesus$Cristo$em$atitude$e$caráter.$

• Qual&é&a&maior&tribulação&da&sua&vida&neste&momento?&&Como&avaliaria&sua&resposta&até&agora&em&
termos&de&gozo&e&confiança&em&Deus&para&lhe&guiar&naquilo&que&não&podes&ver?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Consegue&ver&de&que&forma&Deus&está&usando&esta&tribulação&na&sua&vida?&&Como&assim?&(Talvez$
não$consiga$ver$nada$positivo$neste$momento.$Responder$honestamente!)$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Às$vezes$coisas$e$eventos$dolorosos$e$trágicos$acontecem$na$vida$e$nunca$receberá$todas$as$respostas.$$
Em$casos$assim,$1$Tessalonicenses$5.18$lhe$ensina$que$em$tudo$deve$dar$graças.$$Isto$não$quer$dizer$
dar$graças$por$tudo,$mas$em$tudo$deve$dar$graças$mesmo$quando$não$entende$completamente$o$que$
ou$por$que.$$Dar$graças$é$um$ato$de$fé$e$adoração,$porque$você$confia$em$Deus$para$usar$sua$dor$e$
tribulação$para$cumprir$Seus$propósitos$(Romanos$8.28).&

Terceiro$Dia:&Humildade&É&a&Melhor&Resposta&Para&Meus&Problemas&

$

$

Foco$de$Oração$Diária:$

• Ore$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$e$viver$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$
• Peça$para$Deus$lhe$ensinar$o$valor$prático$e$significância$de$humildade$Bíblica.$



Humildade$ é$ uma$ das$ virtudes$ mais$ elevadas$ da$ vida.$ $ Jesus$ disse$ que$ humilharZse$ resultaria$ em$ ser$
exaltado$(Lucas$14.11).$$Não$existe$nada$de$fraqueza$em$humildade.$Você$aprendeu$que$o$orgulho$está$no$
centro$ da$ natureza$ pecaminosa$ da$ humanidade.$ $ Humildade$ Bíblica$ é$ uma$ dependência$ total$ em$Deus$
porque$assim$rendemos$toda$a$força$ao$controle$de$Deus.$ $Humildade$é$o$oposto$de$orgulho$que$é$uma$
confiança$total$em$si$mesmo$e$absorção$consigo$mesmo.$

• Leia&1&Pedro&5.1C6.&&Pedro&advertiu&os&líderes&da&igreja&sobre&atos&de&orgulho&e&egoísmo&no&
ministério.&&Em&vez&disto,&ele&os&instruiu&a&se&vestirem&com&o&que&no&versículo&5?&
_________________________________________________________________________________&

• Quando&humilharCse&de&acordo&com&versículo&6,&a&quem&ou&a&que&está&se&submetendo&e&o&que&
pode&esperar&como&resultado?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Neste&mesmo&trecho,&a&quem&Deus&dá&graça?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Tiago&4.6C8.&&NotaZse$a$mesma$verdade$a$respeito$de$Deus$dar$sua$graça$e$a$conexão$entre$
humildade$e$submissão$a$Deus.$&

• Leia&Tiago&4.10.&&Note$que$na$mesma$promessa$Deus$exalta$os$humildes.&

• Alistar&três&maneiras&específicas&nas&quais&tem&lutado&com&orgulho&em&sua&vida.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Como&poderia&responder&com&humildade&Bíblica&em&cada&uma&destes&casos?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Mansidão$ é$ uma$ palavra$ similar,$ relacionada$ com$ humildade$ na$ Bíblia.$ $ Mansidão$ enfatiza$ a$
brandura$e$doçura$de$alguém$cuja$força$é$submetida$à$Deus.$$Foi$falado$que$Moises$era$o$homem$
mais$manso$do$seu$tempo$(Números$12.3).$$Não$tinha$nada$fraco$a$respeito$de$Moises.$$Em$Mateus$
11.29,$ Jesus$descreveu$ se$mesmo$ como$manso$e$humilde.$ $Não$existia$ nada$ fraco$ a$ respeito$de$
Jesus.$

Longe$de$ser$fraco,$humildade$é$sua$posição$mais$forte$quando$passar$por$circunstancias$difíceis$
sobre$as$quais$não$tem$controle,$incluindo$lidar$com$pessoas$irracionais.$$O$maior$exemplo$desta$
verdade$é$o$do$próprio$Senhor$Jesus$Cristo.$

• Leia&Filipenses&2.5C11.&&O&que&Jesus&fez&quando&enfrentou&a&morte&na&cruz&de&acordo&com&versículo&
8?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&versículos&6&e&7&cuidadosamente&e&explique&o&que&aprendeu&sobre&o&relacionamento&entre&
orgulho&de&humildade&destes&versículos.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&



• De&acordo&com&versículo&5&o&que&deve&aprender&com&o&exemplo&de&Cristo?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Como&o&versículo&9&se&relaciona&a&1&Pedro&5.6,&Lucas&14.11&e&Tiago&4.10?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• No&seu&último&conflito&com&alguém,&sua&reação&foi&mais&semelhante&ao&orgulho&ou&humildade?&
_________________________________________________________________________________
Seja&qual&foi&sua&resposta,&como&poderia&empregar&humildade&nesta&situação&e&confiar&em&Deus?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Qual&foi&a&última&vez&que&experimentou&dor,&mágoa,&ou&desconforto&por&causa&de&circunstâncias&
fora&do&seu&controle?&(Doença,$perdas$financeiras,$vítima$de$crime,$etc.)$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Independente&de&como&respondeu&a&esta&situação,&como&poderia&responder&com&humildade&
Bíblica&nestas&circunstancias?&
_________________________________________________________________________________&

Quarto$Dia:$Deus&Me&Acompanha&Em&Todos&Meus&Problemas&e&Desbrava&O&Meu&Caminho&

&

&

&

$

Deus$nunca$lhe$pede$agüentar$nenhuma$dor$ou$situação$que$Ele$ já$não$enfrentou.$ $Talvez$nunca$receba$
respostas$para$todas$as$suas$perguntas$ou$entenda$as$razões$para$seu$sofrimento,$mas$com$certeza$tem$a$
promessa$de$Deus$que$nunca$lhe$deixará$ou$abandonará$(Hebreus$13.5).$

• Leia&Hebreus&4.14C16.&&Embora&Jesus&Cristo&tenha&sido&tentado&em&todas&as&maneiras&igual&a&você,&
qual&é&a&diferença&entre&Ele&e&você?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• De&acordo&com&esta&passagem,&o&que&você&precisa&para&lhe&ajudar&em&momentos&de&necessidade?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• De&acordo&com&o&estudo&de&ontem,&o&que&você&necessita&para&obter&a&graça&de&Deus?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Esta$passagem$lhe$ensina$o$caminho$à$humildade$verdadeira$ $Mesmo$assim,$você$é$encorajado$a$
chegar$ ao$ trono$ de$Deus$ destemidamente$ e$ confiadamente.$ $ Isto$ é$muito$ diferente$ da$ idéia$ de$
muitas$ pessoas$ no$ que$ diz$ a$ respeito$ a$ humildade.$ $ Humildade$ genuína$ resulta$ em$ confiança$
genuína$para$enfrentar$qualquer$situação$na$vida,$independente$da$dificuldade.$

Foco$de$Oração$Diária:$

• Ore$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$
• Peça$para$Deus$lhe$capacitar$para$seguir$os$passos$de$Jesus$Cristo$no$caminho$para$humildade$

genuína.$



• Leia&1&Pedro&2.19C21.&&O&sofrimento&de&Cristo&é&um&exemplo&para&você&seguir.&&Deus&quer&que&siga&
nos&Seus&passos.&

• Leia&1&Pedro&2.22C23.&&Quando&Cristo&agüentou&a&humilhação&e&sofrimento&que&terminou&na&cruz,&
Ele&tinha&vingança&na&mente?&
_________________________________________________________________________________&

• Que&foi&que&Ele&fez,&e&como&poderia&aplicar&àquilo&que&está&aprendendo&sobre&humildade?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Hebreus&2.9C10.&&Este$trecho$enfatiza$a$natureza$humana$de$Jesus$Cristo$como$seu$exemplo$de$
humildade.$ $ Ele$ era$ ao$ mesmo$ tempo$ Deus$ e$ homem.$ $ A$ natureza$ humana$ de$ Cristo$ foi$
aperfeiçoada,$ou$madurecida,$através$do$sofrimento.$$LembreZse$que$a$palavra$‘perfeito’$na$Bíblia$
significa$maduro$ou$completo.$$Isto$não$significa$que$Jesus$tinha$uma$natureza$pecaminosa$ou$foi$
menos$ do$ que$ Deus.$ $ Significa$ apenas$ que$ o$ sofrimento$ o$ trouxe$ ao$ amadurecimento$ como$
homem.&

• Leia&Hebreus&2.11C18.&&Como$Deus$no$corpo$humano,$Jesus$é$capaz$de$se$identificar$com$você$e$lhe$
guiar$no$caminho$à$vitória$através$do$seu$sofrimento$humano.$$Ele$pode$lhe$auxiliar$e$ajudar$em$
todas$as$suas$lutas.&

Não$ existe$ absolutamente$ nada$ que$ poderia$ enfrentar$ que$ fosse$mais$ doloroso$ ou$ humilhante$ do$ que$
aquilo$que$o$Senhor$Jesus$Cristo$sofreu$em$seu$lugar.$$Isto$significa$que,$independente$de$qualquer$coisa$
que$ aconteça$ na$ sua$ vida$ ou$ nas$ vidas$ dos$ seus$ entes$ queridos,$ sempre$ poderia$ ser$ pior$ e$ Deus$ já$
experimentou$o$pior$em$seu$benefício.$Por$esta$razão,$Ele$pode$lhe$consolar$e$lhe$dar$força$quando$precisa$
se$tão$somente$se$si$achegar$até$Ele$com$humildade$genuína$e$confiáZlo$para$efetuar$Seus$propósitos$na$
sua$vida.$$

Quinto$Dia:$Meus&Problemas&Podem&Ajudar&Outros&

&

$

$

Da$ mesma$ forma$ que$ Jesus$ é$ o$ modelo$ de$ humildade$ para$ você$ seguir,$ assim$ você$ é$ o$ modelo$ para$
aqueles$que$lhe$vêem$como$líder$e$exemplo.$$Este$é$outro$nível$de$crescimento$espiritual.$$O$primeiro$nível$
acontece$ quando$ aprender$ deixar$ Deus$ converter$ seus$ problemas$ em$ oportunidades$ para$ crescer$
espiritualmente.$$Mas,$existe$mais.$$Você$precisa$crescer$para$entender$que$tudo$que$acontece$em$sua$vida$
tem$ um$ propósito$ divino$ que$ vai$ além$ da$ sua$ necessidade.$ $ Deus$ quer$ usar$ sua$ fé$ e$ humildade$ no$
sofrimento$como$um$exemplo$e$encorajamento$para$outros$que$enfrentam$questões$similares.$

• Leia&2&Coríntios&1.3C4.&&De&acordo&com&esta&passagem,&como&Deus&deseja&utilizar&suas&lutas&e&
aflições?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&2&Coríntios&1.5C11.&&Aqui&Paulo&descreveu&algumas&das&suas&lutas&e&sofrimentos.&&Como&ele&
enxergou&o&proposto&daqueles&sofrimentos?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Foco$de$Oração$Diária:$

• Ore$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$
• Peça$para$Deus$lhe$mostrar$como$usar$o$sofrimento$na$sua$vida$para$beneficiar$outros.$



• Leia&1&Tessalonicenses&5.9C11.&&Quais&são&duas&maneiras&em&que&pode&ministrar&aos&outros&por&
causa&do&seu&sofrimento?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Pense&sobre&um&tempo&específico&de&sofrimento&na&sua&vida.&&Dê&um&exemplo&de&como&Deus&tem&
usado&ou&pode&usar&seu&sofrimento&para&beneficiar&outros.&&Por$exemplo,$pessoas$que$têm$sofrido$
e$se$recuperado$de$uma$doença$grave$podem$participar$em$grupos$de$apoio$para$encorajar$outros$
que$estão$passando$pela$mesma$experiência.$&

$

&

&

&

$

$

$

$

$

$
$
$
$
$
$
$

• Leia&Jó&13.15.&&Num$único$dia$Jó$perdeu$seus$recursos,$seus$filhos$e$sua$saúde.$$Este$versículo$é$a$
resposta$dele$aquele$sofrimento.$
$

• Pode&honestamente&acrescentar&sua&voz&de&Jó?$$Está&disposto&a&confiar&em&Deus&quando&não&
entende&o&que&está&acontecendo&ou&o&porquê,&quando&não&pode&enxergar&a&mão&de&Deus&nas&
circunstancias,&e&quando&aparentemente&Ele&não&está&respondendo&suas&orações?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

$
• Precisa&aplicar&os&princípios&e&respostas&Bíblicas&alistados&acima&a&alguma&provação&ou&ferida&

específica&na&sua&vida?&Qual?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$
$
&

&

&

Juntando&Tudo:&A&Resposta&Bíblica&Para&Provações&e&Sofrimento&

1. Assegurar$que$esta$provação$não$é$resultado$do$pecado,$falta$de$responsabilidade,$ou$más$
decisões$da$sua$parte.$$Se$isto$for$o$caso,$lidar$com$isso$Biblicamente.$$Se$esta$provação$vem$de$
circunstancias$além$do$seu$controle,$agradecer$a$Deus$em$tudo,$tendo$fé$que$Ele$fará$tudo$
cooperar$para$o$bem$para$cumprir$seus$propósitos.$

2. Responder$a$provação$com$humildade,$se$esvaziando$dos$interesses$egoístas,$vingança,$autoZ
piedade$e$amargura.$$Independente$se$vai$receber$todas$as$respostas$ou$entender$todos$os$
porquês,$se$submeter$ao$controle$de$Deus$e$cooperar$com$tudo$que$Ele$deseja$efetuar$através$
desta$situação.$

3. Estar$aberto$a$qualquer$maneira$que$Deus$quer$usar$esta$situação$para$modificar$seu$caráter,$
atitudes,$ações,$ou$personalidade.$

4. AproximarZse$de$Deus,$chegando$confiadamente$ao$Seu$trono$da$graça$para$encontrar$graça$
para$lhe$ajudar$neste$tempo$de$angustia$e$necessidade.$

5. Ficar$sensível$a$como$Deus$poderia$querer$usar$sua$situação$para$consolar$ou$instruir$outros$
passando$por$lutas$similares.$



$

$

$

$

$



Lição&15:&Pessoas:&&Resolvendo&Conflitos&ao&Meu&Redor&
Como$posso$lidar$com$os$problemas$interpessoais$na$minha$vida?$

$

Versículo&para&Decorar:&Atos&24.16&
“Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens.”$
&
&
&

Como$discípulos$de$Jesus$Cristo,$não$devemos$encarar$os$conflitos$como$uma$batalha$para$ganhar,$
mas$como$uma$oportunidade$para$mostrar$o$amor$de$Deus$aos$outros.$$Alguns$dos$momentos$mais$difíceis$
da$vida$envolvem$conflitos$pessoais,$mas$a$Bíblia$está$cheia$de$conselho$prático$de$como$lidar$com$estas$
situações$tensas.$$Conflito$humano$é$inevitável,$igual$aos$problemas$em$geral.$$Se$você$aprender$a$usar$a$
instrução$sábia$da$Bíblia,$não$precisa$sentirDse$miserável$ou$permitir$que$os$outros$lhe$controlem.$

Este$ estudo$ lhe$ equipará$ com$ verdades$ bíblicas$ básicas$ que$ lhe$ ajudará$ a$ lidar$ com$ muitos$
problemas$comuns$nos$relacionamentos$humanos.$$Mesmo$o$conflito$que$não$pode$ser$resolvido$pode$de$
alguma$ forma$ contribui$ para$ os$ propósitos$ de$Deus.$ $ Independente$ se$ os$ problemas$ provêm$de$ outros$
discípulos$de$Jesus$Cristo,$pessoas$que$não$compartilham$sua$fé,$ou$da$sua$própria$família$biológica,$Deus$
quer$ lhe$ ensinar$ Seus$ princípios$ para$ lhe$ ajudar$ a$ demonstrar$ seu$ amor,$ verdade$ e$ graça$ em$ todas$ as$
situações$difíceis.$
& &
Primeiro$Dia:$A&Bíblia&Me&Capacita&Para&Lidar&Com&Conflitos.&
&
$
$
$
$

Independente$se$alguém$estiver$irado$com$você,$ou$vice$versa,$a$Bíblia$dá$passos$específicos$para$
lidar$com$problemas$interpessoais.$ $Mesmo$o$que$se$encontra$numa$teia$de$relacionamentos$complexos$
que$deixam$todos$os$envolvidos$desconfortáveis,$existem$diretrizes$na$Bíblia$para$lhe$guiar.$

• Leia&Mateus&5.21F26.&&Esta$passagem$está$cheia$de$elementos$da$cultura$Hebraica$na$qual$Jesus$e$
seus$discípulos$viviam.$$Muitas$traduções$da$Bíblia$não$traduzem$a$palavra$raça,$que$era$um$insulto$
a$ inteligência$de$alguém.$$Tolo&neste$contexto$questionava$o$caráter$moral.$ $Deixando$de$lado$os$
elementos$ culturais,$ Jesus$ estava$ descrevendo$ como$ a$ ira$ se$ escala$ quando$ não$ é$ devidamente$
tratado.$$A$seguir$temos$princípios$para$aprendermos$com$este$ensinamento$de$Jesus:&
a.&&A$ira$é$um$problema$sério.$5.22$
b.&Homicídio$é$tanto$um$crime$do$coração$quanto$da$mão.$$5.21D22$
c.&&Comunhão$com$Deus$é$interrompida$quando$ira$entre$indivíduos$não$é$resolvido$prontamente$e&&&&&
corretamente.$5.23D26$
d.$$Existem$conseqüências$sérias$quando$não$lidamos$com$a$ira.$5.21D26&

• Leia&Efésios&4.26F27.&&Note$que$a$ira$em$si$não$é$pecado.$$A$ira$se$torna$pecaminosa$quando$não$é$$
devidamente$tratada$e$quando$é$permitida$crescer$e$desenvolver$problemas$emocionais,$mentais$e$$
espirituais$mais$sérios.$$A$ira$deve$lhe$motivar$para$lidar$prontamente$e$biblicamente$com$a$pessoa$$
ou$circunstancia$que$é$a$fonte$da$sua$ira.$

• Versículo$27$indica$que$falhar$em$lidar$com$a$ira$prontamente$e$de$forma$certa$é$um$convite$para$
ter$sérios$problemas$espirituais$e$até$uma$porta$aberta$a$influencia$demoníaca.&

• Leia$Provérbios$25.8D10.$ $ Ira$nunca$deve$lhe$motivar$para$vingarDse.$ $Quando$tentar$responder$ao$
conflito$com$ira,$está$lidando$com$ele$de$forma$pecaminosa.$$Provavelmente$a$situação$deteriorarD
seDá$para$problemas$mais$ sérios$que$não$ conseguem$contornar.$ $ Em$vez$disso,$ vá$ à$pessoa$ com$
quem$tem$o$conflito$e$tente$resolver.$Mantenha$a$questão$apenas$entre$os$dois$sozinhos.$

Pensamento&chave&da&semana:&Amar&e&perdoar&os&outros&como&Deus&me&amou&e&
perdoou&pode&resolver&muitos&conflitos&e&evitar&novos.&

Foco$de$Oração$Diária:$
• Peça$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$
• Peça$para$Deus$lhe$revelar$qualquer$ira$reprimida$na$sua$vida$e$lhe$ensinar$lidar$com$ela$

corretamente$e$assim$se$libertar.$$



• Existe& alguém& que& está& irado& com& você?& & Quem& é& e& porque& está& com& raiva?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Tem&algo&que&você&tem&feito&para&causar&esta&ira?&&Se&tiver,&resolva&ir&à&pessoa&e&humildemente&
tentar&resolver&qualquer&questão&que&existe.& &Você$não$tem$controle$sobre$as$reações$do$outro,$
mas$ certamente$ tem$ a$ capacidade$ de$ saber$ que$ tem$ feito$ tudo$ que$ poderia$ para$ resolver$ o$
problema.$
_________________________________________________________________________________$

• Você&tem&dificuldade&em&controlar&sua&ira?$_____________________________________________$
• Pessoas&que&lhe&conhecem&diriam&que&você&tem&dificuldade&em&controlar&sua&ira?$$

_________________________________________________________________________________$
• Longanimidade$e$controleD$de$si$são$fruto$do$Espírito.$$Considere&a&possibilidade&de&que&precisa&se&

encher&do&Espírito&de&Deus&como&foi&previamente&aprendido.&&Revise&aquele&material&e&tome&os&
passos&necessários&para&permitir&Deus&controlar&esta&área&tão&importante&da&sua&vida.&&Talvez$não$
possa$ mudar$ a$ pessoa$ ou$ pessoas$ causando$ sua$ ira,$ mas$ pode$ permitir$ o$ Espírito$ de$ Deus$ lhe$
controlar.$$Muitas$pessoas$precisam$prestar$contas$e$pedir$a$ajuda$de$Cristãos$mais$maduros$para$
ajudáDlos$vencer$um$problema$sério$com$ira.$
$

$
$ $
$
$

$
$
Segundo$Dia:$A&Bíblia&Me&Capacita&Para&Lidar&Com&Pessoas&Difíceis&
&
&
& &
&

O$ que$ acontece$ quando$ tenta$ resolver$ um$ conflito$ com$ alguém$ e$ o$ outro$ não$ quer?$ $ Às$ vezes$
existem$pessoas$ problemáticas$ por$ razões$ diversas.$ Existe$ verdade$Bíblica$ para$ lhe$ ajudar$ em$ situações$
semelhantes$a$estas.$

• Leia&Mateus& 18.15F17.& & Este$ trecho$ aborda$ o$ assunto$ do$ pecado$ cometido$ por$ outra$ pessoa$ na$
igreja$contra$você.$$Não$fala$acerca$de$conflito$de$personalidade$ou$uma$diferença$de$opinião,$mas$
fala$acerca$dos$passos$a$tomar$quando$algo$está$seriamente$errado.$

• De&acordo&com&esta&passagem,&você&deveria&esperar&para&o&outro&tomar&iniciativa&em&vir&ao&seu&
encontro,&ou&você&deveria&tomar&a&iniciativa&para&procurar&o&outro?$$
_________________________________________________________________________________$

• Deveria& falar& acerca&do&problema& com&outras&pessoas&antes&de&procurar&o&outro&envolvido,&ou&
deve&procuráFlo&sozinho&primeiro?$$
_________________________________________________________________________________$

• Se& não& conseguir& chegar& a& uma& solução& com& o& outro,& pedir& a& ajuda& de& dois& ou& três& crentes&
maduros&na&igreja.$$Eles$assegurarão$que$sua$perspectiva$está$correta$em$ir$junto$para$procurar$o$
outro$envolvido.$

• Se&o&outro&recusar&estas&tentativas&para&reconciliação&depois&de&ouvir&a&voz&unida&do&grupo,&então&
levar&ao&conhecimento&dos&líderes&da&igreja&para&determinar&o&próximo&passo.$
$

• Se&o&outro&ainda&não&estiver&disposto&a&cooperar&depois&destes&passos&todos,&versículo&17&diz&que&
deve&tratar&o&outro&como&trataria&um&descrente.&&Como&deveria&tratar&um&descrente?$$

Foco$de$Oração$Diária:$
• Peça$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$
• Peça$para$Deus$lhe$mostrar$princípios$Bíblicos$para$lidar$com$pessoas$difíceis$na$sua$vida.$

$

Ira$ necessariamente$ não$ significa$ um$ acesso$ de$ fúria.$ $ Pode$ ser$ um$ ressentimento$ fumegante$ ou$
irritação$na$mente$e$coração.$ $Nem$toda$ ira$é$evidenciada$numa$forma$óbvia.$ $Em$vez$disso,$pode$reagir$com$
resistência$passiva$por$ recusar$apoiar$ alguém,$ fazer$ comentários$ críticos,$ou$ ter$ vingança$de$ forma$ sutil.$ $ Por$
isto,$ pessoas$que$o$ conhecem$bem$muitas$ vezes$ reconhecem$que$ você$ tem$um$problema$ com$ ira$ antes$que$
você$esteja$disposto$a$admitiDla.$$De$fato,$alguns$tipos$de$depressão$são$formas$de$ira$reprimida.$



$

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Leia&Romanos&16.17.& &Deveria& tentar&responder&ou&convencer&alguém&que&continuamente&tenta&
lhe& envolver& em& debate& a& respeito& de& ensinamentos& estranhos& ou& agir& em& alguma& maneira&
divisora?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• O&que&deve&fazer&numa&situação&dessas&de&acordo&com&este&versículo?&$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Leia&Tito&3.9.&&Às$vezes$igrejas$atraem$pessoas$que$tem$prazer$em$argumentar$suas$próprias$idéias$e$
promover$ interpretações$ estranhas$ das$ Escrituras.$ $ Parece$ que$ seu$ propósito$ está$ mais$ em$
convencer$os$outros$que$estão$certos$que$aprender$alguma$coisa.&

• De&acordo&com&este&versículo,&qual&valor&existe&em&discutir&com&tais&pessoas?&$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Leia& Tito& 3:10.& & Qual& é& a& resposta& apropriada& a& uma& pessoa& divisora& (herege)?& Comparar$ esta$
instrução$com$o$que$viu$em$Mateus$18.15D17.$&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Tito&3.11.&&Qual&é&o&problema&verdadeiro&de&uma&pessoa&argumentativa?&&$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

Até$aqui$temos$focalizado$os$conflitos$dentro$da$igreja.$$Mas,$muitos$conflitos$vêm$de$fora$e$é$preciso$
saber$como$responder$biblicamente$a$estas$pessoas$também.$
• Leia&Romanos&12.18F21.&&Às$vezes$é$impossível$estar$em$paz$com$todos,$porque$nem$tudo$depende$

de$você.$
• De& acordo& com& este& trecho,& quais& são& algumas& ações& específicas& que& deveria& tomar& quando,&

apesar&do&seu&esforço&para&promover&paz,&outros&não&querem?$$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Leia&Mateus&5.43F44.$$Compare$estas$palavras$de$Jesus$com$Romanos$12.18D21.$
• Leia& Romanos& 13.1F10.$ $ Paulo$ ensina$ que$ as$ autoridades$ do$ governo$ são$ uma$ extensão$ da$

autoridade$de$Deus$para$manter$ordem$na$sociedade.$$Quando$conflitos$não$podem$ser$resolvidos$
pessoalmente$ou$na$igreja,$nunca$se$sinta$mal$a$respeito$de$apelar$para$a$proteção$da$lei$civil$que$
Deus$deu$para$sua$proteção.$$$

(Este& princípio& inclui& abuso& dentro& do& lar,& mesmo& quando& os& abusadores& professam& ser& Cristãos& e& mesmo& assim&
recusam&responder&à&verdade&bíblica.&Quando&tem&seguido&a&instrução&de&Mateus&18.15C17,&deve&ir&ao&próximo&nível&
de&autoridade&protetora&sobre&você:&o&governo&civil.)&

• Quem& é& a& pessoa& fora& da& igreja& (no& trabalho,& escola,& família,& ou& conhecido)& que& apresenta& o&
desafio&maior&para&você?&&
_________________________________________________________________________________$

• De&acordo&com&as&passagens&acima,&qual&seria&o&melhor&plano&de&ação&para&você&seguir&em&lidar&
com&aquela&pessoa?&&Seja&específica&na&sua&resposta.&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$



&
Algumas$ pessoas$ são$ “problemáticas”$ independente$ daquilo$ que$ faz$ para$ ajudar$ resolver$ a$

situação.$ $Uma$vez$que$tem$seguido$as$ instruções$das$Escrituras$e$reconhece$que$tem$feito$tudo$no$seu$
alcance$para$ resolver$a$situação$com$esta$pessoa,$não$pode$ ir$adiante$além$de$confiar$ tudo$às$mãos$de$
Deus$e$orar$que$Deus$possa$trabalhar$no$coração$do$outro.$$O$que$você$pode$fazer$é$guardar$suas$próprias$
atitudes$e$assegurarDse$que$estejam$semelhantes$a$Cristo.$

&
Terceiro$Dia:&Evitar&Alguns&Conflitos&Depende&de&Mim&
&
&
&
&

Prevenir$ problemas$ é$ sempre$ melhor$ do$ que$ tentar$ resolveDlos.$ $ Existem$ muita$ sabedoria$ e$
conselho$prático$na$Bíblia$para$lhe$ajudar$aprender$a$evitar$muitos$conflitos$pessoais.$

• Leia& Atos& 24.16.& & & Paulo$ ligeiramente$ resolvia$ qualquer$ problema$ com$ Deus$ ou$ o$ homem$ para$
manter$sua$consciência$limpa.$$Se$seguir$este$exemplo$de$lidar$com$qualquer$conflito$prontamente$
e$biblicamente,$pode$evitar$o$acumulo$de$amargura$e$maus$entendidos.$$Se$existir$um$conflito$que$
não$pode$ser$resolvido,$tenha$certeza$que$não$seja$por$sua$negligencia,$irresponsabilidade,$ou$falha$
em$tomar$iniciativa$para$agir.$
Uma$ chave$ importante$ para$ evitar$ e/ou$ resolver$ conflitos$ e$ impedir$ que$ aumentem$ é$ recusar$ a$

tentação$para$fofocar$e$também$chamar$atenção$daqueles$que$assim$fazem.$
• Leia&Provérbios&11.13.& &Alguém$que$ leva$histórias$de$um$para$outro,$que$é$mexeriqueiro,$é$uma$

fofoqueira.$$As&pessoas&que&lhe&conhecem&lhe&considerem&um&fofoqueiro&ou&alguém&que&é&capaz&
de&guardar&confidencia&e&que&não&difundi&rumores?&$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Qual&foi&a&última&vez&que&divulgou&uma&confidencia&para&outra&pessoa?&$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Como&resolveu&isto?&&O&que&deveria&ter&feito?&$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Leia& Provérbios& 20.19.& & Qual& é& a& melhor& maneira& para& lidar& com& alguém& que& fofoca& com&
freqüência?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Leia& Provérbios& 26.20F22.& & Fofoca$ é$ a$ raiz$ de$muita$ contenda,$ discórdia,$ e$ todo$ tipo$ de$ conflito$
pessoal.$

• Leia&Provérbios&22.24F25.$$O&que&deve&fazer&quando&encontrar&alguém&que&é&obviamente&irado&e&
amargurado?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Leia&Efésios&4.22F24.&&Paulo$revelou$sua$necessidade$para$renovar$a$maneira$em$que$pensa.$
• Leia&Efésios&4.25.$$Pensamentos$certos$e$honrados$resultam$em$comunicação$verdadeira.$$A$Bíblia$

apóia$o$conselho$de$refletir$antes$de$falar$e$assim$evitar$muitos$problemas$com$outros.$
• Leia&Efésios&4.15.&&Falar$a$verdade$é$mais$do$que$apenas$soltar$o$que$estiver$na$sua$mente.$
• Alguém&acaba&de& lhe& falar&o&último&babado&sobre&um&conhecido&em&comum&dos&dois.$ $Deveria&

ouvir&sem&comentar&e&responder&ou&deve&falar&a&verdade&em&amor?$$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

Foco$de$Oração$Diária:$
• Peça$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$
• Peça$para$Deus$lhe$ensinar$como$medir$suas$palavras$e$usáDlas$numa$forma$positiva$para$

edificar$e$encorajar$outros.$



• O&que&poderia&dizer&para& impedir&a& fofoca,&exortar&o&outro&a&prestar&contas&por& isso,&e&seguir&a&
verdade&bíblica&que&está&aprendendo?$$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Leia&Provérbios&10.19;&17.27F28;&e&21.23.&&Qual&é&o&tema&comum&destes&provérbios?&$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Qual&foi&a&última&vez&que&falou&mais&do&que&deveria&e&causou&um&problema?$$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Quais&passos&você&deve&tomar&para&evitar&este&problema&no&futuro?$$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Leia&Efésios&4.29.& &Este$versículo$ensina$a$necessidade$em$fazer$um$esforço$consciente$para$usar$
palavras$para$edificar$os$outros$em$vez$de$destruíDlos.$

• Anotar& um& exemplo& concreto& de& como& usará& palavras& esta& semana& para& edificar& e& encorajar&
alguém.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

$
Quarto$Dia:$O&Desejo&de$Deus&É&Que&Eu&Seja&Uma&Pessoa&Perdoadora&
& &
&
&
& &
&

Um$ dos$ poderes$ maiores$ da$ vida$ é$ o$ poder$ do$ perdão.$ $ Cada$ discípulo$ de$ Jesus$ Cristo$ tem$
experimentado$pessoalmente$o$perdão$de$Deus.$ $Crescer$espiritualmente$e$se$conformar$na$ imagem$de$
Cristo$requer$se$tornar$uma$pessoa$que$perdoa.$

• Leia&Efésios&4.31F32&e&Colossenses&3.12F13.&&Em$ambos$os$trechos,$notaDse$que$se$deve$perdoar$ao$
outro$como$Deus$lhe$perdoou$–$incondicionalmente.$

• Leia&Mateus& 6.12.$ $ Já$ aprendeu$princípios$ sobre$oração$desta$ passagem.$ $ Aprendeu$ a$ pedir$ que$
Deus$lhe$perdoasse$assim$como$você$perdoa$outros.$

• Como& acha& que& sua& caminhada& com&Deus& ficaria& afetada& se& não& estiver& disposto& a& perdoar& os&
outros?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$
Existe$um$poder$ tremendo$quando$perdoar$outros,$além$de$experimentar$o$poder$do$perdão$de$

Deus$na$sua$vida.$$Quando$permitir$a$ira$e$amargura$se$alojar$permanentemente$na$sua$vida,$você$se$torna$
um$escravo$emocional$daqueles$que$são$os$objetos$do$seu$ressentimento.$É$possível$que$sua$ira$venha$de$
algo$como$ciúme,$e$que$o$outro$nem$esteja$ciente$e$não$fez$nada$para$merecer$sua$ira.$$Perdoar$é$um$ato$
da$sua$vontade$que$lhe$liberta$da$sua$ira$e$amargura,$independente$se$o$outro$retribui$ou$não.$

• Leia&Hebreus&12.14F17.&&A$amargura$de$Esaú$contra$seu$irmão$Jacó$lhe$controlou$e$o$levou$a$tomar$
a$decisão$tola$para$vender$seu$direito$da$primogenitura$que$lhe$afetou$o$restante$da$sua$vida.$

• Esta&passagem&lhe&advertiu&a&não&permitir&a&raiz&de&amargura&se&brotar&e&crescer&na&sua&vida&e&lhe&
contaminar.$ $ De& acordo& com& versículo& 14,& que& deveria& fazer& em& vez& disto?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

Foco$de$Oração$Diária:$
• Peça$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$
• Peça$para$Deus$lhe$revelar$qualquer$amargura$que$esteja$guardada$no$seu$coração$e$lhe$ensinar$

como$lidar$com$ela$biblicamente.$$$



• Leia& Tiago& 3.10F12.& & Você& pode& abençoar& outros& e& ser& amargurado& ao& mesmo& tempo?$
_________________________________________________________________________________$

• Leia&Tiago&3.13F16.& &De&onde&vem&ambição&egoísta,&amargura,&ciúme,&arrogância&e&outras&coisas&
semelhantes?&
_________________________________________________________________________________$

• Leia&Tiago&3.17F18.& &Quando$a$ sabedoria$de$Deus$ lhe$guiar$e$produzir$o$ fruto$de$uma$vida$ justa,$
Deus$pode$lhe$transformar$de$ser$uma$pessoa$amargurada$para$alguém$pacificadora.$

• Colossenses&3.19.$$Não$esquece$o$fato$que$pode$tratar$outros$com$os$quais$tem$contato$diário$fora$
de$casa$com$bondade$e$mesmo$assim$estar$amargurado$com$seu$conjugue$(pais$ou$filhos).$

• Existe&alguém&na& sua&vida& com&quem&esteja& irado&ou& contra&quem&esteja& guardando& rancor&ou&
amargura?& & Escrever& o& nome/nomes.$ $ Em$ oração$ pede$ discernimento$ para$ enxergar$ se$ tem$
reprimido$ ira$ contra$ algum$ colega$ no$ trabalho,$ alguém$ na$ igreja,$ algum$ membro$ da$ família.$$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

• Se&outros&tiverem&conhecimento&da&sua&amargura&e&ira,&assegureDlhes&que&tem&os&perdoados.$$Se&
tiver&alguma&razão& legítima&pela&qual&eles&guardam&mágoas&de&você,&pedirFlhes&perdão.$ $Talvez$
isto$ seja$ algo$que$ tenha$guardado$a$ sete$ chaves$no$ seu$ coração,$ou$o$outro$não$está$mais$ vivo.$$
Mesmo$assim,$tem$um$poder$tremendo$em$exercer$sua$volição$e$perdoáDlo$agora$mesmo$assim$se$
libertando$da$escravidão$emocional$da$amargura.$
&
&
$
&
&
&

• Leia&Mateus&19.21F22.&&Pedro$achou$que$estava$sendo$bem$compassível$em$perdoar$o$ofensor$sete$
vezes.$ $ Jesus$ respondeu$ com$ uma$ expressão$ idiomática$ “sete$ vezes$ setenta”$ indicando$ que$ o$
perdão$deveria$ser$ incondicional$e$sem$limites.$ $Literalmente$ isto$significaria$perdoar$um$ofensor$
470$ vezes$ por$ dia!$ $ Jesus$ usou$ esta$ expressão,$ porém,$ para$ ensinar$ que$ o$ perdão$ deve$ ser$
incondicional,$não$dependendo$do$outro$se$ajeitar$para$fazer$o$certo.&

• Quantas&vezes&Deus&lhe&perdoou&pelos&mesmos&pecados?&&Ele$entende$muito$bem$suas$fraquezas$
e$mesmo$ assim$ lhe$ ama$ e$ lhe$ perdoa.$ $ Existe$ ainda,$ porém,$ as$ conseqüências$ práticas$ dos$ seus$
pecados.$
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Em&luz&do&ensinamento&acima,&como&deveremos&responder&àqueles&que&pecarem&contra&nós&se&
quisermos&ser&discípulos&parecidos&com&Cristo?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$

$
Quinto$Dia:$O&Desejo&de&Deus&É&Que&Eu&Seja&uma&Pessoa&Amável&
$
$
$
$
$

Você$tem$aprendido$os$dois$grandes$mandamentos$de$Deus:$amar$a$Deus$e$amar$aos$outros.$Da$
mesma$forma$que$existe$poder$em$perdoar,$existe$poder$em$amar.$$TornarDse$alguém$amoroso$na$imagem$
de$Deus$pode$evitar$e$resolver$muitos$conflitos$interpessoais.$

• Leia&Filipenses&2.1F4.&&Amor$Bíblico$focaliza$mais$nas$necessidades$dos$outros$do$que$em$si$mesmo.&

Foco$de$Oração$Diária:$
• Peça$para$Deus$abrir$seu$coração$para$receber$a$Verdade$da$Sua$Palavra.$
• Ore$para$que$Deus$lhe$ajude$a$ver$outros$como$Ele$os$ver$e$que$Ele$lhe$use$como$um$canal$do$

Seu$amor$para$com$outros.$$$$

$Perdoar$ não$ significa$ ignorar$ o$ que$ aconteceu$ no$ passado.$ $ Não$ significa$ que$ confia$ automaticamente$ na$
pessoa$que$ lhe$magoou$nem$ fazer$de$ conta$que$nada$aconteceu.$ $ Perdoar$ significa$ soltar$ a$ ira$e$amargura$
contra$a$outra$pessoa$e$não$mais$manter$a$barreira$entre$você$e$ele.$$Assim$você$permite$que$o$outro$possa$
fazer$alguma$restituição$e$você$estende$a$oportunidade$para$ele$trabalhar$para$ganhar$sua$confiança$de$novo.$$
Mas,$claro,$sabiamente$manterá$seus$olhos$bem$abertos$ao$mesmo$tempo$em$que$perdoar.$$$



• Leia&Filipenses&2.5F8.&$O$exemplo$maior$deste$princípio$é$do$nosso$Senhor$Jesus$Cristo$quando$Ele$
estendeu$Seu$amor$para$você$em$deixar$de$lado$Seu$próprio$interesse$pessoal$e$se$oferecer$como$
sacrifício$pelo$seu$pecado.$

• $Leia&I&João&3.17F18.&&Amar$é$mais$do$que$meras$palavras.$$Amor$Bíblico$é$demonstrado$pelas$suas$
ações.&

• Além& da& sua& família& imediata,& quem& foi& a& última& pessoa& a& qual& falou,& “Te& amo?”&
_________________________________________________________________________________$

• Descrever& pelo& menos& um& exemplo& específico& de& como& demonstrou& este& amor& numa& forma&
concreta.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________$
A$ língua$Grega$na$qual$o$Novo$Testamento$ foi$escrito$ tinha$muitas$palavras$diferentes$que$eram$

traduzidas$com$a$única$palavra$‘amor’.$$Nossa$palavra$‘erótica’$vem$da$palavra$Grega$que$significava$amor$
sensual.$$‘Filadélfia’,$(cidade$nos$EUA$chamado$a$Cidade$de$Amor$Fraternal),$vem$da$palavra$Grega$‘phileo’$
que$ significa$ ‘amor$ fraternal’.$ A$ forma$mais$ elevada$ de$ amor$ na$ língua$ Grega$ é$ ‘agape’,$ um$ amor$ que$
implica$um$respeito$profundo$que$valoriza$o$valor$do$outro.$$Às$vezes$‘agape’$é$traduzido$caridade$em$vez$
de$amor.$$Hoje$caridade$geralmente$se$refere$ao$dar$e$é$uma$lembrança$que$este$tipo$de$amor$está$mais$
interessado$em$dar$do$que$em$receber.$$Este$amor$não$é$limitado$ao$relacionamento$romântico,$mas$com$
certeza$deve$ser$incluído$em$qualquer$relacionamento$amoroso.$

• Leia&I&Coríntios&13.1F3.&&Esta$passagem$poderosa$enfatiza$a$importância$de$ser$uma$pessoa$amorosa$
se$quiser$crescer$na$sua$caminhada$espiritual.$

• Leia&I&Coríntios&13.4D7.$$Existem$15$qualidades$práticas$do$amor$alistadas$nestes$versículos.$
• Selecione&três&das&quinze&características&do&amor&mencionadas&em&I&Coríntios&13&e&planeje&como&

pode& aplicáFlos& de& forma& especifica& nesta& próxima& semana& com& alguém& fora& da& sua& família&
imediata.$ $ LembrarDse$ de$ que$ expressar$ amor$ à$ outra$ pessoa$ não$ implica$ um$ envolvimento$
romântico$ou$emocional,$mas$é$uma$reflexão$do$amor$de$Cristo$na$sua$vida.$

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________$

$
Demonstrar&amor&como&Cristo&é&um&ato&da&sua&vontade,&igual&ao&perdão,&e&não&uma&

resposta& emocional.& & Quanto&mais& você& agir& intencionalmente& para& expressar& o& amor& de&
Deus&através&da&sua&vida&aos&outros,&mais&você&se&torna&uma&pessoa&amorosa.&
$



Lição&16:&Evangelismo:&&Compartilhando&Minha&Fé&
Como$posso$compartilhar$minha$fé$com$eficácia$sem$pressionar$ou$ofender?$

Versículo&para&Decorar:&Atos&1.8&
&
“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.” 
$
&
&
&
& &
Pensar'que'Deus'lhe'permite'o'privilégio'de'representá7lo'perante'outros'é'uma'benção'incrível!''
Independente'do'seu'tipo'de'personalidade,'como'um'discípulo'de'Jesus'Cristo'você'tem'uma'historia'para'
compartilhar'que'é'capaz'de'impactar'as'pessoas'de'forma'positiva'e'eterna.' '
' Você'compartilha'sua'fé'tanto'da'maneira'em'que'vive'sua'vida'como'nas'palavras'que'fala.''
Quando'compartilhar'sua'fé'com'outros,'deve'fazer'de'uma'forma'que'é'natural'e'nunca'forçada,'
insensível'ou'ofensiva.''Mesmo'assim,'sua'mensagem'vai'ser'aceita'por'alguns'e'rejeitada'por'outros.''De'
acordo'com'a'Bíblia,'a'mensagem'de'Jesus'Cristo'divide.''Jesus'Cristo'é'o'ponto'divisório'entre'a'vida'e'a'
morte,'entre'o'céu'e'o'inferno.''Esta'lição'visa'sua'responsabilidade'em'compartilhar'sua'fé'e'lhe'ensinará'
como'fazer'isto'de'uma'maneira'amorosa'e'eficaz.'

Primeiro'Dia:'Represento&Cristo&Da&Maneira&Que&Falo&e&Com&Minha&Conduta.&
&

'
'
'
' Como'um'discípulo'de'Jesus'Cristo'você'O'representa'em'tudo'que'você'é'e'faz.''Independente'de'
viver'sua'vida'de'maneira'santa'ou'egoísta,'você'é'o'embaixador'de'Jesus'Cristo'perante'as'pessoas'que'lhe'
conhecem'e'sabem'da'sua'afirmativa'em'ser'um'discípulo'de'Cristo.'''Seu'alvo'deve'ser'de'representá7lo'
bem.'

• Leia&Atos&1.8.&&Este'versículo'é'a'instrução'de'Jesus'aos'seus'seguidores'a'respeito'daquilo'que'
deveriam'ser,'e'não'daquilo'que'deveriam'fazer.''O&que&Jesus&disse&que&seus&discípulos&deveriam&
ser?&
_________________________________________________________________________________&

• Onde&os&discípulos&deveriam&ser&testemunhas?'
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Num'procedimento'legal,'uma'testemunha'presta'juramento'para'simplesmente'falar'o'que'ele'ou'
ela'tem'ouvido'ou'visto.''Qualquer'um'pode'ser'chamado'para'testificar'independente'do'seu'tipo'
de'personalidade,'eloqüência,'ou'educação.&

• Como&isto&se&aplica&ao&seu&entendimento&do&significado&das&palavras&de&Jesus&quando&Ele&falou&
que&seus&discípulos&devem&ser&testemunhas&dele?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Atos&2.32.&&Este'versículo'é'do'sermão'pregado'por'Pedro'em'Jerusalém'no'Dia'de'Pentecostes'
logo'após'a'ressurreição'de'Jesus'Cristo'e'Sua'ascensão'ao'céu.&

• Leia&Atos&3.12N15;&4.33;&e&5.29N32.&&Estas'passagens'também'focalizam'no'testemunho'dos'
discípulos'sobre'a'ressurreição'de'Jesus'Cristo.&

• Em&poucas&palavras,&como&discípulo&de&Jesus&Cristo,&como&sua&vida&deve&testemunhar&ao&fato&que&
Cristo&ressuscitou&dos&mortos?&

Pensamento&chave&da&semana:&Como&um&discípulo&de&Jesus&Cristo,&tenho&o&
privilégio&e&responsabilidade&de&representáNlo&em&tudo&que&falo&e&faço.&

Foco'de'Oração'Diária:'

• Peça'para'Deus'abrir'seu'coração'para'receber'a'Verdade'da'Sua'Palavra.'
• Peça'para'Deus'lhe'mostrar'como'ser'um'testemunho'fiel'e'bom'do'Senhor'Jesus'Cristo.''



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• O&que&os&outros&devem&poder&ver&em&você&como&uma&testemunha&de&Jesus&Cristo?&&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Ser'uma'testemunha'de'Jesus'Cristo'não'é'apenas'uma'atividade'a'ser'feita,'mas'é'aquilo'que'é&em'
cada'circunstancia'da'sua'vida.' 'Existe'um'tempo'e' lugar'para'compartilhar'verbalmente'sobre'o'
evangelho'de'Jesus'Cristo,'mas'suas'palavras'têm'pouco'valor'sem'uma'vida'compatível.''Quando'
outros'conseguem'enxergar'a'maneira'em'que'vive'na'paz'e'no'poder'de'Deus,'alguns'vão'querer'
conhecer'a'fonte'desta'força'interior.''Assim'deveria'estar'pronto'para'compartilhar'a'resposta.&

• Leia&1&Pedro&3.13N16.& &Deveria'sempre'estar'disposto'dar'uma'resposta'(testemunha'ou'defesa)'a'
qualquer' um' que' lhe' perguntar' sobre' a' razão' da' sua' fé.' ' O' contexto' implica' que' pessoas'
perguntarão' por' que' estão' vendo' a' maneira' em' que' você' lida' com' sofrimento' com' uma' força'
interior'que'somente'Deus'dar.&

• Já&pensou&que&o&sofrimento&da&sua&vida&poderia&ser&uma&oportunidade&para&ser&um&testemunho&
de&Jesus&Cristo?&&Qual&foi&a&última&vez&que&passou&por&um&tempo&de&tribulação,&sendo&visto&por&
outros&que&observaram&a&maneira&em&que&lidou&com&a&situação?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Que&tipo&de&testemunho&de&Jesus&Cristo&você&acha&que&deixou&com&aqueles&que&lhe&observaram?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Este'trecho'em'1'Pedro'3'não'ensina'apenas'que'pessoas'estão'observando'a'forma'em'que'você'lida'
com'tribulações'e'sofrimentos.''Também'ensina'que'precisa'estar'preparado'para'dar'testemunho'
verbal,'uma'explicação'de'como'sua'fé'lhe'sustenta'e'consola.''Cada'vez'mais'vai'aprender'como'ter'
mais'eficácia'em'explicar'a'sua'fé.'

Segundo'Dia:'Sou&Embaixador&de&Cristo&Perante&Minha&Família&
&
&
&
& &
&
' Geralmente,'as'pessoas'da'sua'família'lhe'conhecem'melhor'do'que'os'outros.''Como'um'discípulo'
de' Jesus'Cristo,' sua'vida'é'um'testemunho'constante'da' realidade'da'sua' fé'e'o'poder'de'Deus.' 'Talvez'
você'tenha'sido'abençoado'com'uma'família'Cristã,'ou'talvez'você'seja'o'único'Cristão'da'sua'família.''Seja'
qual'for'o'caso,'sua'vida'como'seguidor'de'Cristo'fará'uma'diferença'na'sua'família.''Dependendo'do'tipo'
de'testemunho'que'você'apresenta'com'sua'vida,'sua'família'provavelmente'considerará'Cristo'com'mais'
ou'menos'interesse.'
' Muitas'vezes'compartilhar'sua' fé'em'Cristo'com'membros'da'sua' família'é'difícil'porque'eles' lhe'
conhecem'bem.'Eles'observam'suas'inconsistências'e'suas'falhas'e'não'tem'medo'de'desafiar'suas'palavras'
e'compará7los'com'sua'maneira'de'viver.''Mas,'quando'permitir'Cristo'ser'o'Senhor'da'sua'vida'e'permitir'
o'Espírito'de'Deus'lhe'controlar,'a'mudança'na'sua'vida'pode'ser'um'testemunho'poderoso'para'aqueles'
que'lhe'conhecem.'

• Leia&Efésios&5.21N33.&&Em'versículo'21,'note'que'as'instruções'de'Paulo'sobre'casamento'estão'
construídas'em'cima'do'alicerce'de'submissão'mútua'de'marido'e'mulher,'cada'um'dando'
preferência'ao'outro.''O'ensinamento'básico'deste'trecho'é'que'o'casamento'é'o'modelo'do'
relacionamento'entre'Jesus'Cristo'e'a'igreja.&

• Leia& Colossenses& 3.18N19.& & Apesar' do' fato' que' esta' passagem' e' aquela' de' Efésios' 5' contém'
instruções' específicas' para' parceiros' num' casamento,' que' é' o' mais' íntimo' de' todos' os'
relacionamentos' humanos,' o' princípio' de' tratar' uns' aos' outros' numa' forma' Cristã' pode' ser'

Foco'de'Oração'Diária:'

• Peça'para'Deus'abrir'seu'coração'para'receber'a'Verdade'da'Sua'Palavra.'
• Peça'para'Deus'lhe'usar'como'um'testemunho'fiel'e'frutífero'de'Jesus'Cristo'para'sua'família.'

'



aplicado'a'qualquer'relacionamento'em'família.'(Esta'é'a'mesma'verdade'que'viu'numa'outra'lição'
em'Filipenses'2.174.)&

• Quando&pensar&nos&membros&mais&chegados&da&sua&família,&quais&das&suas&ações&específicas&
recentemente&têm&testemunhado&da&presença&do&Espírito&Santo&na&sua&vida?&Talvez'fez'algo'por'
alguém'em'apreciação,'deu'uma'palavra'de'encorajamento,'sacrificou'um'desejo'pessoal'em'favor'
de'outro'ou'outra'ação'que'mostra'qualidades'Cristãs.'
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• O&que&fará&nos&próximos&15&dias&para&demonstrar&mais&qualidades&de&Cristo&para&sua&família?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&1&Pedro&3.1N4.&&Esta'passagem'instrui'a'esposa'como'compartilhar'sua'fé'com'um'marido'que'
se'opõe'a'verdade'de'Deus,'mas'o'princípio'aplica7se'a'qualquer'relacionamento'familiar.&

• Num&relacionamento&familiar&como&o&de&conjugues,&qual&é&a&maneira&melhor&para&ser&uma&
testemunha&de&Jesus&Cristo?&&É&por&sua&palavra&ou&sua&vida?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Já&tentou&testemunhar&de&Jesus&Cristo&para&algum&familiar&usando&argumentos&convincentes?&&Se&
colocarNse&no&lugar&do&outro,&ele&lhe&ver&tentando&vencer&uma&discussão,&ou&ele&ver&Cristo&na&sua&
vida?&
_________________________________________________________________________________&

• Em&luz&desta&passagem,&qual&deve&ser&seu&procedimento?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Você'representa'Cristo'perante'sua'família.''Para'os'membros'da'sua'família'que'precisam'colocar'sua'
fé'em'Deus,'você'está'sendo'testemunha'da'realidade'de'ser'um'discípulo'de'Jesus'Cristo.''Também'é'
testemunha' para' os' membros' da' sua' família' que' já' são' seguidores' de' Cristo.' ' A' realidade' da' sua'
caminhada'com'Deus'deve'ser'um'bom'exemplo'e'um'encorajamento'para'eles.'
• Leia&Efésios&6.1N4&e&Colossenses&3.20N21.&&Independente&de&ser&um&pai,&filho,&ou&ambos,&qual&é&um&

passo&específico&que&pode&tomar&na&próxima&semana&para&ser&um&pai&ou&filho&mais&parecido&com&
Cristo?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'

Algumas' pessoas' aceitam' Cristo' e' se' tornam' muito' envolvidas' na' sua' igreja' local' numa' tentativa'
consciente'ou'inconsciente'para'escapar'de'uma'situação'ruim'no'lar.''Em'vez'de'ser'um'escape,'sua'fé'em'
Cristo'–'junto'com'o'treinamento'e'encorajamento'que'recebe'na'igreja'–'deve'lhe'equipar'para'ser'uma'
testemunha'poderosa'e'direta'de'Cristo'perante'sua'família.'

&
Terceiro'Dia:&Sou&Embaixador&de&Cristo&Perante&Meus&Colegas&&
&
&
&
&
&
Existe' um' grupo' de' pessoas' que'muitas' vezes' lhe' conhecem' tanto' quanto' sua' família,' ou' às' vezes' até'
melhor'do'que'sua'família'–' isto'é,'aqueles'com'quem'você'trabalha'ou'estuda.' 'A'maneira'em'que' lida'
com'suas'responsabilidades'e'interagi'com'outros,'a'maneira'em'que'vive'e'as'atitudes'que'demonstra'são'
testemunhos'da'realidade'da'sua'fé'em'Cristo'(ou'sua'imaturidade'espiritual)'perante'seus'colegas.'

Foco'de'Oração'Diária:'

• Peça'para'Deus'abrir'seu'coração'para'receber'a'Verdade'da'Sua'Palavra.'
• Peça'para'Deus'lhe'ensinar'como'ser'uma'testemunha'melhor'de'Cristo'no'seu'trabalho'ou'colégio.'



No'contexto'da'cultura'do'Novo'Testamento,'quando'o'apóstolo'Paulo'falou'de'escravos'(servos)'e'
mestres'(patrões),'ele'estava'descrevendo'o'relacionamento'entre'empregados'e'patrões'de'hoje.''Os'
princípios'que'ele'ensinou'podem'ser'diretamente'aplicados'a'qualquer'campo'de'trabalho,'escola'ou'
outra'organização'humana'onde'existe'uma'cadeia'de'comando.'

• Leia&Efésios&6.5.&&Ser'obediente'àqueles'que'têm'autoridade'sobre'sua'vida'simplesmente'significa'
cumprir'seu'serviço.'Além'disso,'deve'cumprir'seu'serviço'com'sinceridade'e'respeito'(temor'e'
tremor)'em'vez'de'sarcasmo'ou'uma'atitude'ruim.&

• De'acorde'com'este'versículo,'você'deve'cumprir'suas'responsabilidades'como'se'estivesse'
trabalhando'diretamente'para'o'Senhor'Jesus'Cristo.&

• Identifique&pelo&menos&uma&instancia&recentemente&em&que&não&demonstrou&uma&atitude&Cristã&
para&com&aqueles&que&têm&autoridade&sobre&você.&&Indique&como&poderia&corrigir&isto&ou&evitáNlo&
no&futuro.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Descreva&uma&ocasião&quando&sinceramente&tentou&demonstrar&uma&atitude&Cristã&quando&talvez&
não&tivesse&feito&se&não&fosse&um&seguidor&de&Cristo.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Efésios&6.6N7&e&Colossenses&3.22N25.&Algumas&pessoas&pensam&que&é&suficiente&fazer&o&
mínimo&esforço&necessário&no&trabalho,&receber&seu&salário&e&ir&para&casa.&&O&que&estes&versículos&
têm&pra&dizer&sobre&isto?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&1&Pedro&2.18N23.&&As'palavras'de'Pedro'neste'trecho'deixaram'claro'que'os'princípios'que'está'
aprendendo'aplicam7se'mesmo'quando'seu'patrão'ou'supervisor'é'difícil.''Uma'opção'seria'orar'e'
procurar'outro'serviço.''Mas,'enquanto'tem'uma'responsabilidade'diante'de'uma'cadeia'de'
comando,'deve'seguir'a'verdade'bíblica'sem'exceção.'&

• De&acordo&com&esta&passagem,&o&que&deve&fazer&em&vez&de&rebelarNse&contra&autoridade?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Em&luz&das&passagens&acima,&você&seria&uma&boa&testemunha&de&Jesus&Cristo&se&usasse&seu&tempo&
no&serviço&(pelo&qual&recebe&remuneração)&para&ler&sua&Bíblia&com&freqüência,&orar&ou&falar&com&
outros&a&respeito&da&sua&fé&ou&sua&igreja?&&Por&que&ou&porque&não?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Efésios&4.17N32&e&5.1N4.&&Estas'palavras'são'explícitas'de'como'deveria'conduzir'sua'vida'diária'
em' casa,' no' trabalho' ou' na' escola.' ' Se' seus' hábitos,' atitudes' e' ações' não' estiverem' diferentes'
daqueles' que' não' são' discípulos' de' Jesus' Cristo,' especialmente' nas' áreas' da' ética' de' trabalho,'
fofoca,' ira,' insensibilidade,' grosseria,' ingratidão' e' coisas' semelhantes,' então' você' não' será' uma'
testemunha'positiva.&

• Considerando&a&lista&de&comportamentos&na&passagem&acima,&existe&uma&mudança&que&você&
poderia&fazer&para&ser&uma&testemunha&melhor&de&Cristo?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Leia&Efésios&6.9&e&Colossenses&4.1.&&Se&você&estiver&numa&posição&de&autoridade,&o&que&pode&
aprender&destes&trechos&a&respeito&do&tratamento&daqueles&debaixo&da&sua&autoridade,&&
remuneração,&e&condições&de&trabalho?&
_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Baseado&neste&ensinamento,&qual&é&um&passo&que&pode&tomar&para&ser&uma&testemunha&melhor&
para&Cristo?&Lembrar7se'que'não'precisa'ser'o'dono'da'empresa,'mas'apenas'estar'numa'posição'
de'administração,'supervisão,'gerencia,'ou'ter'autoridade'sobre'outros'em'qualquer'organização.'
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

Independentemente'de'ser'empregado'dos'outros'ou'ser'dono'da'sua'própria'empresa,'você'deve'ser'uma'
testemunha' positiva' de' Jesus' Cristo' pela' maneira' em' que' cumprir' suas' responsabilidades' diárias' e' a'
maneira' em' que' interage' com' as' pessoas,' colegas,' ou' clientes.' ' Mesmo' que' ainda' esteja' procurando'
emprego'ou'se'preparando'para'entrar'no'mercado'de'trabalho,'os'princípios'que'tem'estudado'deveriam'
lhe'guiar'na'sua'procura'e'atuação'no'trabalho.'
'
Quarto'Dia:''Sou&Embaixador&de&Cristo&Perante&Minha&Comunidade&
&
&
& &
&
&
& &
Representar'Cristo'para'sua'família'e'seus'colegas'é'apenas'uma'parte'da'sua'esfera'de'influencia.''Você'é'
um'embaixador'de'Cristo'aonde'quer'que'vá'e'em'qualquer'coisa'que'faça.''A'maneira'em'que'interage'
com'sua'comunidade'maior'é'um'testemunho'de'Jesus'Cristo,'e'Deus'quer'lhe'usar'para'comunicar'as'boas'
novas'de'Cristo'em'palavra'e'ação.''Como'discípulo'de'Jesus'Cristo,'deve'manter'uma'atitude'de'submissão'
para'com'aqueles'que'têm'autoridade'sobre'sua'vida,'não'apenas'no'mercado'de'trabalho,'mas'também'
na'sociedade.'

• Leia&1&Timóteo&2.1N4.&&O'seguidor'de'Cristo'deve'orar'pelas'pessoas'em'posições'de'autoridade.''
Deus'usa'o'governo'e'estruturas'de'autoridade'para'facilitar'suas'oportunidades'para'ser'
testemunhas'de'Cristo'e'ajudar'outros'a'conhecerem'a'verdade'sobre'Deus.'

• Você&gasta&mais&tempo&reclamando&sobre&as&autoridades&ou&orando&por&eles?'
_________________________________________________________________________________'

• Como&pode&criar&o&hábito&de&regularmente&orar&pelas&pessoas&com&autoridade&sobre&sua&vida?''
Uma'sugestão'poderia'ser'usar'notícias'a'respeito'dos'oficiais'e'autoridades'como'gatilho'para'orar'
por'ele'(a)'naquele'momento.''Qual'poderia'ser'outra'sugestão?'
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'

• Leia&Romanos&13.174.''A'idéia'central'deste'trecho'é'que'Deus'usa'as'estruturas'de'autoridade'na'
sociedade'para'nosso'benefício'e'proteção.'

Desde' o' presidente' da' nação' ao' policial' que' lhe' multa' por' violações' no' transito,' Deus' usa' as'
autoridades'pelo'bem'da'sociedade,'mesmo'que'talvez'não'sejam'discípulos'de'Cristo.''Corrupção'e'o'
mal'às'vezes'caracterizam'o'governo,'mas'sem'eles'apenas'existiria'caos.''A'Bíblia'tem'vários'exemplos'
de'como'Deus'usou'monarcas'maus'para'cumprir'Seu'propósito'na'sociedade.'
• Leia&Romanos&13.5N7.&Em&luz&desta&passagem,&como&você&caracterizaria&seu&testemunho&de&Cristo&

como&um&cidadão&da&sua&comunidade&e&seu&país?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Quais&passos&(se&é&que&existem)&você&pode&tomar&para&ser&uma&testemunha&melhor?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&
&

Foco'de'Oração'Diária:'

• Peça'para'Deus'abrir'seu'coração'para'receber'a'Verdade'da'Sua'Palavra.'
• Peça'para'Deus'lhe'revelar'o'valor'da'sociedade'humana'e'como'pode'se'tornar'uma'boa'

testemunha'de'Jesus'Cristo'pela'forma'em'que'se'relaciona'com'os'seus'contatos'diários.'''



Não&precisa&pagar&mais&impostos&do&que&deve&legitimamente,&mas&um&discípulo&de&Cristo&deve&pagar&os&
impostos&devidos&de&acordo&com&Romanos&13.6N7.&&Jesus&pagou&impostos&(Mateus&22.15N22).&
&

• Leia&1&Pedro&2.13N17.&&Quando'Pedro'instruiu'os'Cristãos'a'honrar'o'rei'em'versículo'17,'o'rei'da'
época'era'o'famoso'imperador'Romano'malvado,'Nero.''Seguidores'de'Jesus'Cristo'podem'
respeitar'a'posição'de'um'líder'sem'necessariamente'concordar'com'o'estilo'de'vida'dele.&

• Leia&Atos&5.28N29.&&O'concílio'reinante'dos'judeus'proibiu'Pedro'e'o'outro'discípulo'a'falarem'no'
nome'de'Jesus.''Notar'a'resposta'de'Pedro'em'versículo'29'quando'ele'falou'que'um'discípulo'de'
Jesus'Cristo'sempre'deve'obedecer'a'Deus'acima'dos'homens.''Mesmo'no'seu'ato'de'
desobediência'Pedro'tinha'uma'atitude'de'respeito'para'com'aqueles'em'autoridade.''Um'Cristão'
deve'ser'submisso'ás'autoridades,'mas'não'ao'ponto'de'pecar'contra'Deus.&

• Nesta'mesma'passagem,'Pedro'nos'instruiu'a'honrar'todos'os'homens,'não'apenas'os'seguidores'
de'Cristo.''Honrar'significa'tratar'com'respeito'e'dignidade.&

• Suas&ações&e&sua&conversa&corroboram&seu&respeito&para&com&os&outros?&Refletir'na'maneira'como'
você'trata'os'vendedores'nas'lojas,'como'fala'com'garçons'nos'restaurantes,'e'como'você'lida'com'
seus'vizinhos.'
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Estas&pessoas&lhe&avaliariam&como&bons&representantes&de&Jesus&Cristo?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

'
Quinto'Dia:'&Minhas&Palavras&Explicam&a&Mudança&na&Minha&Vida&
&
&
'
'
'
'
Sua'vida'representa'Jesus'Cristo'perante'sua'família,'amigos,'colegas'e'a'sociedade'em'geral.''Também'é'
muito'importante'que'um'discípulo'de'Jesus'Cristo'entenda'como'explicar'verbalmente'as'boas'novas'de'
Jesus'Cristo'quando'Deus'lhe'der'oportunidade.''Esta'lição'focalizará'em'como'compartilhar'as'boas'novas'
de'Cristo'através'do'seu'testemunho'pessoal'de'ter'depositado'sua'fé'em'Deus.'
'

• Leia&1&Coríntios&15.1N4.&&Sem'dúvida,'já'ouviu'a'palavra'evangelho$e'provavelmente'já'usou.''É'
importante'saber'qual'o'significado'bíblico'desta'palavra.''Este'trecho'é'uma'definição'concisa'do'
termo'que'significa'literalmente'“boas'novas.”'Aqui'o'evangelho'é'definido'como'as'boas'novas'da'
morte,'sepultamento'e'ressurreição'de'Cristo'conforme'as'escrituras.&

• Leia&Atos&22.1N21.&&Este'é'um'exemplo'de'como'Paulo'deu'testemunho'da'sua'fé'pessoal'em'Jesus'
Cristo.''As'palavras'dele'se'dividem'em'três'categorias'grandes'que'formam'o'modelo'para'você'
compartilhar'seu'testemunho'da'mesma'forma'dele:&
&

! Sua&vida&sem&Cristo.''Atos'22.375.&
&

! Seu&encontro&com&Cristo.''Atos'22.6711.''Explicar'seu'encontro'com'Cristo'deve'incluir'os&
elementos'do'evangelho.&

&
1. Como'o'Espírito'de'Deus'lhe'convenceu'do'seu'pecado.'
2. Como'chegou'a'entender'que'Jesus'Cristo'morreu'no'seu'lugar'e'pagou'o'débito'do'seu'

pecado.'
3. Como'Cristo'foi'sepultado'e'ressuscitou'para'ter'vitoria'sobre'o'pecado'e'a'morte.'

Foco'de'Oração'Diária:'

• Peça'para'Deus'abrir'seu'coração'para'receber'a'Verdade'da'Sua'Palavra.'
• Ore'para'Deus'lhe'ensinar'como'compartilhar'sua'história'de'vida'com'outros'que'precisam'

ouvir'as'boas'novas'de'Jesus'Cristo.''''



4. Como'se'submeteu'a'Jesus'Cristo'como'Senhor'da'sua'vida'e'comprometeu7se'a'O'seguir'
como'Seu'discípulo.''

! Sua&vida&depois&de&colocar&sua&fé&em&Cristo.''Atos'22.12721.''Da'mesma'forma'que'Paulo'

fez,'você'deveria'mencionar'a'forma'em'que'Deus'usou'outras'pessoas'na'sua'vida'para'lhe'

ajudar'entender'sua'necessidade'de'um'novo'nascimento'e'lhe'guiar'nos'primeiros'passos'

básicos'para'seguir'Cristo'como'Seu'discípulo.''Explicar'como'tem'sido'seu'crescimento'em'

Cristo'e'aprendizagem'para'enfrentar'seus'problemas'e'desafios'no'poder'de'Deus'e'com'a'

verdade'Bíblica.''Falar'também'da'paz,'sentido'da'vida'e'significância'que'está'descobrindo'

neste'novo'caminhar.'

• Escreva&brevemente&estes&três&elementos&do&seu&testemunho&e&história&da&vida:&&Sua&vida&sem&
Cristo,&seu&encontro&com&Cristo&e&sua&vida&após&colocar&sua&fé&em&Cristo.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'

• Esta&semana,&compartilhe&este&testemunho&escrito&com&outro&discípulo&&de&Jesus&Cristo&que&tem&
experiência& e& peça& um& retorno,& confirmação& e/ou& sugestões& para&melhoráNlo.& ' Tomar' cuidado'

para' não' escrever' demais.' ' Algo' de' dois' ou' três' minutos' funciona' melhor.' ' Fica' mais' fácil'

acrescentar' detalhes' mais' tarde' uma' vez' que' se' torna' confortável' com' o' fluxo' dos' seus'

pensamentos.' ' Isto'também'lhe'ajuda'a'evitar'fazer'um'erro'comum'de'colocar'ênfase'demais'na'

futilidade'da'sua'vida'antes'de'conhecer'Cristo.''Este'ponto'deve'ser'o'mais'curto.''Pessoas'não'se'

interessam'nas'misérias'da'sua'vida'antes.''Querem'conhecer'como'você'encontrou'vida,'perdão,'

esperança'e'significância.'

• Quais&são&duas&ou&três&pessoas&da&sua&convivência&que&precisam&das&boas&novas&de&Jesus&Cristo?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________'

• Ore&especificamente&que&Deus&lhe&der&oportunidade&para&compartilhar&seu&testemunho&com&eles.&&&
(Não'precisará' ler'o' seu' testemunho.'Uma'vez'que' fez'o' trabalho'de'escrevê7lo'e' compartilhá7lo'

com' outro' Cristão' para' faze7o' tão' forte' quanto' possível,' vai' achar' que' seu' testemunho' fluirá'

naturalmente'dos'seus'lábios'enquanto'Deus'lhe'der'graça'e'oportunidade.)'

A'Bíblia'é'a'história'de'Deus'sobre'seu'relacionamento'com'humanidade.''Sua'história'está'sendo'

escrita.' ' Compartilhar' sua' fé' com'outros' é' basicamente' uma'questão' de' falar7lhes' de' como' sua'

história' está' se' desenvolvendo' e' contem' os' três' elementos' que' já' aprendeu:' sua' vida' antes' de'

Cristo,' seu' encontro' com' Cristo,' e' como' sua' vida' mudou' depois' que' conheceu' Cristo' e' se'

comprometeu'como'Seu'discípulo.'

'
'
'
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Lição&17:&Fazendo&Discípulos:&Reprodução&
Como$posso$encontrar$real$significância$na$vida?$

Versículo&para&decorar:&2&Timóteo&2.2&&“E&as&palavras&que&me&ouviu&dizer&na&presença&de&
muitas& testemunhas,& confieGas& a& homens& fiéis& que& sejam& também& capazes& de& ensinar&
outros.”&
$
&
&
" "
" Mais"do"que"dinheiro,"fama"e"prazer,"a"maioria"das"pessoas"quer"propósito"de"significância"na"vida.""
Toda"criação"testifica"da"ordem,"inteligência,"e"plano"supremo"de"Deus.""A"missão"de"Deus"é"dar"livremente"
a"mensagem"de"uma"nova"vida"em"Cristo"a"todos"que"precisam"de"salvação"do"pecado"e"da"morte.""Nossas"
vidas"terão"um"sentido"verdadeiro"na"medida"em"que"entendemos"e"participamos"desta"missão"no"lugar"
designado"para"nós."
" Compartilhar"sua"fé"em"Cristo"com"outros"é"apenas"o"primeiro"passo"em"cumprir"a"missão"de"Deus"
em"fazer"discípulos"de"Jesus"Cristo"entre"todos"os"povos"do"mundo.""Esta"lição"focará"o"que"significa"fazer"
discípulos" de" Jesus" Cristo" e" como"Deus" tem" lhe" dado" a" oportunidade" incrível" para" achar" significância" e"
sentido"na"sua"vida"enquanto"se"reproduzir"em"outros."
"
Primeiro"Dia:"Minha&Missão&É&Reproduzir&Minha&Fé&e&Maturidade&em&Outros&
"
"

"
"
" "
" Nos"séculos"passados,"um"mestre"artesã,"músico"ou"outro"perito"fez"discípulos"através"de"convidar"
estudantes" promissores" a" estarem" com" ele" e" seguiLlo." " O" aprendiz" (discípulo)" empenhavaLse" a" seguir" o"
mestre"e"imitar"seu"modelo"de"trabalho"e"vida.""Este"mesmo"sistema"foi"usado"pelos"rabinos"judáicos"como"
Jesus." "Convidavam"os"discípulos"potenciais"a" lhe"seguirem"se"é"que"acreditassem"que"um"aluno"tinha"a"
capacidade"de"se"tornar"como"o"mestre."

• Leia&Mateus&4.19;&9.9&e&João&1.43.&Ser"convidado"pelo"rabino"para"ser"seu"discípulo"era"uma"honra"
incrível"e"significava"que"o"rabino"tinha"confiança"naquela"pessoa"para"se"tornar"como"ele.""Quando"
Jesus"chamou"estes"homens,"estavam"dispostos"a"deixarem"seus"empregos"e"famílias"para"seguiLlo"
e"aprender"seus"valores"e"métodos."

• Leia&Mateus&11.28G30.""Jesus"lhe"chama"para"seguiLlo"e"se"tornar"Seu"discípulo.""
"
Jesus" investiu" sua" vida" nos" seus" discípulos," ensinandoLos" pelo" seu" exemplo" de" viver" uma" vida"
exemplar"em"todo"sentido." "Ele"tinha"confiança"que"eles"poderiam"crescer"para"se"tornarem"mais"
como" Ele." " Ele" reproduziu" de" si"mesmo" nos" seus" discípulos," usando" sua" influencia" positiva" para"
transformar"suas"vidas."

• Leia&Lucas&6.39G40.&&O"alvo"de"um"discípulo"é"se"tornar"igual"ao"mestre.""Ser"um"discípulo"de"Cristo"
significa"crescer"para"parecer"mais"com"Ele."

• Quais&são&duas&ou&três&maneiras&específicas&que&você&tem&crescido&para&ser&mais&parecido&com&
Cristo&desde&que&colocou&sua&fé&nele&como&seu&Senhor&e&Salvador?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Pensamento&chave&da&semana:&A&minha&missão&é&passar&adiante&minha&vida&e&
maturidade&Cristã&àqueles&que&me&seguem.&

Foco"de"Oração"Diária:"

• Ore"que"Deus"abra"seu"coração"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Peça"para"Deus"lhe"conscientizar"da"influencia"que"sua"vida"tem"para"outros"e"lhe"ensinar"a"usar"

esta"influencia"de"forma"positiva."
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Qual&é&uma&maneira&específica&em&que&pode&se&tornar&um&discípulo&ainda&melhor&de&Jesus&Cristo?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Leia&João&20.21.&&Da"mesma"forma"em"que"Jesus"ensinou"seus"discípulos"a"viverem"na"sua"verdade"
e"no"seu"caminho,"esta"missão"é"passada"a"você"como"seu"discípulo.""Sua"missão"é"tomar"a"vida"e"
maturidade"que"descobriu"em"Cristo"e"passar"isto"aqueles"que"lhe"seguem."

• Leia&Atos&14.21G23.""Paulo"e"Barnabé"compartilharam"o"evangelho"com"todos"os"que"os"escutavam.""
Ensinaram"como"crescer"em"maturidade"àqueles"que"responderam"a"sua"mensagem."O"processo"de"
fazer"discípulos"envolvia"confirmáLlos"e"encorajáLlos"a"continuar"na"fé"até"alguns"desenvolvessem"
suficientemente"na"vida"espiritual"para"se"tornaram"líderes."

&
Talvez"você"nunca"seja"um"missionário,"ministro,"ou"pastor,"mas"o"princípio"de"fazer"discípulos"é"o"
mesmo"para"todos"os"seguidores"de"Cristo.""Fazer"discípulos"de"Jesus"Cristo"vai"alem"de"apenas"
compartilhar"sua"fé.""Discipulado"envolve"investir"sua"vida"em"outros,"firmandoLos"na"Palavra"de"Deus"e"
usando"sua"influencia"para"ajudáLlos"crescer"para"parecer"mais"como"Jesus"Cristo"em"suas"ações"e"
atitudes"e"aceitar"seu"lugar"na"missão"de"Deus.""Qualquer"um"que"tem"um"pouco"de"maturidade"
espiritual"e"a"habilidade"de"aplicar"a"verdade"Bíblica"na"vida"diária"pode"fazer"discípulos"de"Jesus"Cristo"
independente"do"sexo,"idade"cronológica"ou"posição"na"vida."
• Quais&são&as&pessoas&mais&influenciadas&por&você?""Podem"ser"seus"filhos,"outros"membros"da"sua"

família,"amigos,"ou"colegas"no"trabalho"ou"escola."
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Existe&alguém&que&já&é&seu&discípulo,&mesmo&numa&forma&limitada?""Em"outras"palavras,"existe"
alguém"que"você"esta"influenciando"positivamente"para"ser"um"seguidor"melhor"de"Jesus"Cristo?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Se"não"tiver,"orar"agora"que"Deus"possa"lhe"dar"a"oportunidade"dentro"do"próximo"ano"para"
começar"fazer"um"discípulo"de"Jesus"Cristo"de"alguém"que"Ele"traz"ou"já"trouxe"na"sua"vida.""Pode"
ser"alguém"com"quem"você"compartilhar"sua"fé"hoje,"amanhã"ou"na"próxima"semana."

"
Segundo"Dia:&Todos&Os&Cristãos&Partilham&Comigo&Esta&Missão&
&
&

&
&
"

Você"faz"parte"de"algo"muito"maior"do"que"você"mesmo.""Você"faz"parte"do"glorioso"plano"global"de"fazer"
discípulos"de"Jesus"Cristo"entre"todos"os"povos"do"mundo.""Junto"com"outros"Cristãos,"você"pode"ser"usado"
por"Deus"para"fazer"uma"diferença"em"uma"vida"de"cada"vez.""De"certa"maneira,"você"já"se"reproduz,"para"o"
bem"ou"para"o"mal,"na"vida"das"pessoas"dentro"da"sua"esfera"de"influencia.""A"chave"é"aprender"viver"sob"a"
direção"de"Deus"dada"na"Bíblia,"pelo"guia"do"Espírito"Santo"e"ensinar"outros"a"fazer"o"mesmo." "Este"tem"
sido"o"método"de"Deus"para"fazer"discípulos"desde"os"séculos"passados."

• Leia1&Coríntios&11.1.& &Este"é"o"padrão"de"alguém"que"faz"discípulos"de"Jesus"Cristo." "Paulo"estava"
pedindo"que"os"Coríntios"o"seguissem"(literalmente" imitássem)"enquanto"ele"seguia"a"Cristo." " Isto"
não" foi" um" pedido" orgulhoso,"mas" era" uma" expressão" da" confiança" de" Paulo" de" que" ele" estava"
seguindo"o" caminho"de"Cristo"e"de"que"aqueles"que"o" seguiam"estariam"seguindo"o" caminho"de"
Cristo"também."""

Foco"de"Oração"Diária:"

• Peça"para"Deus"abrir"teu"coração"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Agradeça"a"Deus"pelas"pessoas"que"lhe"mostraram"o"caminho"para"ter"uma"nova"vida"em"Cristo."
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• Leia&Filipenses&3.17&e&1&Tessalonicenses&1.6.""Estes"versículos"também"mostram"como"Paulo"viveu"
sua"vida"para"ser"um"exemplo"para"aqueles"que"o"seguiram."

• Leia&1&Coríntios&4.17.""A"vida"de"Paulo"foi"um"modelo"de"coerência.""Ele"tinha"confiança"que"pessoas"
poderiam"seguir"sua"maneira"de"viver"e"saber"que"estavam"também"seguindo"o"modelo"de"vida"de"
Cristo." " Aquilo" que" ele" ensinou" na" igreja" de" Corintos" era" a"mesma" coisa" que" ensinou" em"outros"
lugares."

• Se&alguém&fosse&perguntar&as&pessoas&que&melhor&lhe&conhecessem&a&descrever&sua&maneira&de&
viver,&teria&certeza&de&que&suas&respostas&incluiriam&pelo&menos&algumas&maneiras&em&que&sua&
vida&é&semelhante&a&Cristo?&&Ou,&ao&contrário&falariam&mais&a&respeito&da&sua&personalidade&única&
e&seus&maneirismos&individuais?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Leia&2&Tessalonicenses&3.7G9.""Esta"passagem"deixa"claro"que"o"exemplo"de"vida"de"Paulo"foi"muito"
alem"do" seu" conhecimento" da" Bíblia." " Ele" consistentemente" demonstrou" a" verdade" de"Deus" em"
cada"parte"da"sua"vida."

• Quais&áreas&práticas&da&sua&vida&precisam&de&atenção&para&que&você&possa&ser&um&exemplo&
melhor&da&verdade&de&Deus&para&aqueles&que&lhe&vêem&como&exemplo?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Alistar&as&quatro&gerações&de&discípulos&mencionados&neste&versículo.&&Este"é"um"exemplo"
excelente"de"que"significa"fazer"discípulos"de"Jesus"Cristo:"uma"pessoa"ensinando"outro"numa"
corrente"contínua,"um"estilo"de"vida"que"leva"ao"crescimento"para"maturidade"espiritual."
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Leia"2"Timóteo"1.13;"3.10"e"3.14.""De"acordo"com"estes"versículos"quais"foram"pelo"menos"cinco"
coisas"que"Paulo"passou"para"Timóteo"e"que"Timóteo"deveria"passar"para"outros?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

Paulo"era"um"discípulo"de"Jesus"Cristo"e"passou"sua"fé,"sabedoria"e"maturidade"à"Timóteo"e"outros.""
Timóteo"treinou"uma"geração"de"crentes,"e"estes"fizeram"a"mesma"coisa.""Isto"tem"sido"o"padrão"
durante"os"séculos.""A"fé"e"a"verdade"que"você"recebeu"foram"passadas"de"discípulo"para"discípulo"
durante"toda"história.""Agora,"cabe"a"você"fazer"o"mesmo.""Esta"é"sua"missão,"a"missão"que"Jesus"
passou"para"incontáveis"gerações"de"discípulos."

"
Terceiro"Dia:"&Preciso&Ser&Um&Discípulo&Para&Fazer&Discípulos&
"
"
"
"
"
Tem"visto"nas"Escrituras"que"fazer"discípulos"é"ensinar"lhes"a"maturidade"e"a"verdade"Bíblica"não"apenas"
pelas"suas"palavras"e"seus"ensinamentos,"mas"também"pela"maneira"em"que"vive.""O"alicerce"para"sua"nova"
vida"em"Cristo"é"a"verdade"de"Deus"aprendido"na"Bíblia,"mas"você"também"faz"discípulos"com"o"exemplo"
da"sua"vida.""Não"pode"verdadeiramente"fazer"um"discípulo"sem"primeiro"ser"um"discípulo"de"Jesus"Cristo."
"

Foco"de"Oração"Diária:"

• Pedir"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Expressar"a"Deus"seu"desejo"de"ser"um"modelo"de"fé"e"vida"Cristã"para"os"outros"seguirem."
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• Ler& 1& Timóteo& 1.16.& &Paulo" entendeu" que& seu" papel" era" viver" sua" vida" como"modelo" para" guiar"
outros"no"processo"de"fazer"discípulos."

• Ler&1&Timóteo&4.12." " "Paulo" falou"ao"seu"discípulo"Timóteo"que"deveria"viver"uma"vida"exemplar"
perante"outros."

• Ler&1&Pedro&5.1L3.""Pedro"também"entendeu"a"necessidade"para"a"vida"do"discípulo"ser"um"modelo"
de"piedade"para"outros"e"ele"instruiu"pastores"e"líderes"das"igrejas"a"liderarem"o"rebanho"por"seu"
exemplo."

&
O"livro"de"Tito"enfatiza"viver"uma"vida"que"é"um"modelo"de"boas"obras.""Precisa"lembrar,"porém,"que"sua"
vida"eterna"e"perdão"dos"pecados"de"forma"nenhuma"dependeram"das"suas"boas"obras"ou"ações,"mas"na"
obra" completa" de" Jesus" Cristo." " Tito" 3.5" claramente" destaca" este" princípio." " Quando" crescer" no" seu"
relacionamento"com"Deus,"e"sua"vida"se" torna"mais"parecido"com"Cristo," fazer"o"que"é"bom"e"certo"é"o"
resultado"natural.""“Fazer"bem”"é"a"evidencia"da"realidade"da"sua"decisão"se"arrepender"do"seu"pecado"e"
colocar"sua"fé"em"Cristo."
"

• Ler&Efésios&2.8G9.& &Esta"passagem"claramente"destaca"que"você"é"salva"pela"graça"através"da"fé"e"
não"pelas"suas"boas"obras"ou"esforços.""Mesmo"assim,"versículo"10"ensina"que"Deus"lhe"criou"para"
andar"nas"boas"obras"que"Deus"já"tinha"determinada.""

• Ler& Tito&1.15G16." " Até" crentes"em" Jesus"Cristo"podem" ficar"desleixados"e"permitir" que" suas" vidas"
sejam"controladas"por"desejos"carnais"e"assim"corromper"suas"mentes"e"consciências."

• Existe&algum&hábito,&atitude,&ou&ação&específica&na&sua&vida&que&contradiria&sua&profissão&pública&
de&ser&um&discípulo&de&Jesus&Cristo?&&Se&tiver,&deve&lidar&com&esta&situação&agora&baseado&naquilo&
que&aprendeu&em&Lição&13&a&respeito&de&como&lidar&com&pecado.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Ler&Tito&2.14;&3.1;&3.8&e&3.14.""Paulo"advertiu"Tito"a"tomar"cuidado"em"viver"piedosamente"de"forma"
coerente,"fazendo"o"que"é"bom"e"certo."""

• Ler&Hebreus&10.24G25." "Uma"parte" importante"no"processo"de"fazer"discípulos"é"o"encorajamento"
mútuo"a"continuar"amando"e"praticando"boas"obras"quando"se"ajuntarem"com"outros"Cristãos"na"
estrutura"da"igreja"local."

• Mesmo"que"tem"sido"um"discípulo"de"Jesus"Cristo"durante"muitos"anos,"pode"beneficiarLse"por"ter"
mentores." " Isto" pode" ou" não" ser" um" relacionamento" formal" ou" estruturado," mas" você" precisa"
pessoas"na"sua"vida"como"exemplos"para"lhe"guiar,"aconselhar,"e"manter"prestação"de"contas."

• "Quem&são&os&mentores&na&sua&vida?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Se"não"souber,"perguntar"um"líder"da"sua"igreja"quais"oportunidades"existem"para"você"formar"
relacionamentos"com"outros"crentes"experientes"e"mais"maduros"espiritualmente"que"possam"
servir"como"seus"mentores"e"exemplos."

• Mesmo&que&não&existe&uma&estrutura&formal&para&relacionamentos&de&discipulado&ou&
mentoreamento&na&sua&igreja,&quais&são&dois&ou&três&Cristãos&na&família&da&sua&igreja&que&
serviriam&de&exemplo&para&você?&&Alistar&várias&qualidades&positivas&e&Bíblicas&que&você&nota&na&
vida&deles.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

"
Quarto"Dia:"Minha&Vida&Pode&Ter&Um&Impacto&Global&e&Eterno&
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"
"
"
"
"
" "
Um"dos"maiores"benefícios"de"ser"um"discípulo"de"Jesus"Cristo"é"ter"a"oportunidade"de"influenciar"a"vida"
dos" outros" para" eternidade." " Saber" que" tem" irmãos" e" irmãs" no" mundo" inteiro," todos" com" um" papel"
importante"na"missão"de"Deus"é"outro"benefício."

• Ler&Mateus&28.18G20.&&Esta"passagem"é"conhecida"como"A(Grande(Comissão(porque"é"um"resumo"
da"nossa"missão.""O"mandado"central"é"de"ensinar"ou"fazer"discípulos."

• A"missão"de"Deus"não"tem"fronteiras"de"geografia,"língua,"cultura,"ou"raça.""A"comissão"é"de"fazer"
discípulos"de"todas"as"nações"ou"povos.""A"palavra"Grega"da"qual"isto"foi"traduzida"significa"grupos"
étnicos.""

• Ler&Genesis&12.1G3.&&Quando"Deus"chamou"Abraão"para"ser"o"fundador"do"povo"Hebreu,"Seu"plano"
era" usáLlos" para" estender" seu" amor" a" todos" os" povos" do" mundo." " A" palavra" em" Hebraica" para"
nações"também"significa"grupos"étnicos"ou"povos.&"

• Ler&Salmos&67.1G7.""Este"é"outro"exemplo"do"desejo"de"Deus"levar"sua"graça"salvadora"para"todos"os"
povos" do"mundo." " O" Livro" dos" Salmos" tem"muitos" exemplos" assim," incluindo" Salmo" 22.27L28" e"
Salmo"66.1L4.""Existem"outros"trechos"por"todo"o"Antigo"Testamento."

• Quais&grupos&étnicos&estão&representados&na&sua&cidade,&comunidade&ou&onde&você&trabalha&ou&
estuda?"

Você"deve"estar"pronto"e"disposto"a"compartilhar"o"evangelho"quando"Deus"lhe"der"a"oportunidade.""A"
missão,"porém,"não"é"apenas"evangelizar"por"compartilhar"sua"fé,"mas"é"fazer"discípulos"de"Jesus"Cristo.""
Quando" fizer" discípulos," você" não" está" apenas" acrescentando" ao" corpo" de" Cristo," mas" você" está"
multiplicando"o"número"de"discípulos"já"que"seus"discípulos"estão"sendo"treinando"para"também"alcançar"
outros"(2"Timóteo"2.2)." " Imagina"o"efeito"multiplicador"disto"se"todos"os"Cristãos"fossem"alcançar"outras"
pessoas" que" talvez" sejam" diferentes" deles." " Muitas" vezes" isto" abre" novas" esferas" de" influencia" para" o"
evangelho,"já"que"pessoas"compartilham"sua"fé"com"mais"facilidade"com"aqueles"mais"próximos"deles."
"

Existem" outras"maneiras" de" participar" na"missão" de" Deus" e" levar" o" evangelho" de" Jesus" Cristo" para"
outros"povos"do"mundo."

• Ler&Filipenses&4.15G20.&&Paulo"agradeceu"o"povo"de"Filipos"pela"sua"participação"no"seu"ministério"
missionário.""

• Ler&Colossenses&4.2G4&e&Efésios&6.18G20." "Nestas"passagens"Paulo"pede"para"o"povo"de"Colosso"e"
Éfeso"serem"parceiros"no"seu"ministério"de"levar"o"evangelho"para"outros"povos."

• Existem"várias"maneiras"em"que"você"possa" ser"uma"parte"ativa"na"missão"de"Deus"para" levar"o"
evangelho"ao"povo"em"outros"lugares"do"mundo:"
1. "Você&pode&dar"–"Se" informar"de"como"sustentar"missionários"através"da"sua" igreja" local"e"se"

comprometer" a" contribuir" na" igreja" além" do" seu" dízimo" e" ofertas" da" mesma" forma" que" os"
Filipenses"fizeram"com"Paulo."

2. Você&pode&ir"–"InformarLse"das"oportunidades"oferecidas"pela"igreja"para"participar"em"viagens"
missionárias"e"planejar"participar"em"uma"delas."

3. Você&pode&orar"–"ComprometerLse"a"orar"por"missionários"e"ministérios"específicos"da"mesma"
forma" que" o" povo" de" Colosso" e" Éfeso" fez" por" Paulo." " Talvez" sua" igreja" tenha" oportunidades"
específicas"e"organizadas"para"orar"por"missionários"específicos."

• Quais&são&algumas&oportunidades&oferecidas&pela&sua&igreja&local&para&participar&em&alguma&
atividade&missionária?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Foco"de"Oração"Diária:"

• Pedir"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Pedir"para"Deus"lhe"mostrar"maneiras"práticas"em"que"possa"fazer"parte"do"Seu"plano"de"

estender"Sua"graça"salvadora"para"todos"os"povos"do"mundo."
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Qual&é&um&passo&que&você&tomará&para&participar&de&forma&mais&ampla&na&missão&de&Deus&em&
levar&o&evangelho&para&as&pessoas&do&mundo&fora&das&paredes&da&sua&igreja?"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

"
"
"
"
Quinto"Dia:"Realizo&Minha&Significância&Cumprindo&Minha&Missão&
&
&
&
&
" "
"

Toda"a"verdade"que"tem"aprendido"começa"se"encaixar"quando"descobrir"seu"lugar"na"missão"de"Deus."
Estas" verdades" incluem" ser" um" membro" ativo" e" fiel" na" sua" igreja" local," descobrir" e" usar" seus" dons"
espirituais,"virar"a"vida"pelo"avesso"em"tornarLse"uma"pessoa"doadora,"aprender"a"compartilhar"sua"fé,"e"
encontrar"sua"significância"na"missão"de"Deus"em"fazer"discípulos."

• Ler& Atos& 26.13G20.& & Quando" Paulo" relatou" sua" conversão" para" o" Rei" Agripa," ele" falou" da" sua"
comissão"dado"por"Cristo"para"levar"o"evangelho"aos"gentios.""Em"versículo"19"ele"declarou"que"ele"
não"tinha"sido"desobediente"a"esta"visão"que"recebeu"de"Deus,"mas"tinha"dedicado"sua"vida"para"
cumpriLla." "Conhecendo"quem"Deus"lhe"desenhou"para"ser"foi"uma"fonte"constante"de"motivação"
na"vida"de"Paulo."

• Ler&Gálatas&1.10G20.""Esta"é"outra"passagem"que"dá"luz"à"fonte"de"significância"pessoal"de"Paulo."
• Ler&Filipenses&3.4G7." "Paulo"tinha"um"histórico"impressionante"de"educação,"preparo"e"observação"

da" lei" judaica." " Mesmo" assim," ele" decidiu" conscientemente" procurar" sua" significância" no" seu"
relacionamento"com"Jesus"Cristo,"e"não"nas"suas"próprias"realizações"e"méritos."

• Na&sua&própria&vida,&você&é&mais&motivado&pelo&desejo&de&agradar&a&Deus,&ou&pelo&que&os&outros&
poderiam&pensar&ou&dizer?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________"

• Dar&um&exemplo&específico&de&uma&escolha&que&tem&feito&para&agradar&a&Deus,&em&vez&dos&outros.&
_________________________________________________________________________________"
_________________________________________________________________________________&

• Ler&2&Timóteo&4.6G8.&&Como&descreveria&a&significância&pessoal&de&Paulo&baseado&nestas&palavras&
escritas&pouco&antes&que&ele&foi&executado&pela&sua&fé&em&Roma.&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Se&soubesse&que&iria&morrer&em&breve,&como&avaliaria&sua&significância&pessoal?&
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

• Destacar&uma&mudança&positiva&que&você&pode&fazer&na&sua&vida&agora&para&acrescentar&maior&
significância&eterna&à&sua&vida.&&Por"exemplo,"pode"ser"uma"decisão"para"se"envolver"em"orar"

Foco"de"Oração"Diária:"

• Pedir"para"Deus"abrir"seu"coração"para"receber"a"Verdade"da"Sua"Palavra."
• Pedir"para"Deus"lhe"ajudar"entender"claramente"como"de"descobrir"significância"e"propósito"na"

missão"dele."
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regularmente"e"sistematicamente"para"missionários"e"projetos"missionários"que"sua"igreja"sustenta,"
ou"achar"uma"forma"melhor"para"utilizar"seus"dons"espirituais"num"ministério"da"sua"igreja"local"
assim"alcançando"outros"com"o"evangelho"de"Jesus"Cristo."
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________&

&
Duas"coisas"duram"para"sempre"–"as"almas"de"pessoas"e"as"palavras"de"Deus.""Quando"ministrar"as"

palavras"de"Deus"às"pessoas,"você"está"fazendo"um"investimento"que"pode"ter"um"impacto"eterno.""
Dinheiro,"fama"e"posses"não"duram.""Quando"sua"vida"findar,"seus"investimentos"eternos"lhe"darão"
significância"verdadeira"e"duradoura.""Trabalhando"junto"com"outros"Cristãos"para"fazer"discípulos"
genuínos"de"Jesus"Cristo"é"a"missão"que"você"pode"compartilhar,"independente"da"sua"carreira"ou"história"
de"vida.""Esta"é"a"única"maneira"de"ter"significância"e"propósito"de"vida"genuíno."
"
"
"
"
"
"
"

"

"

Anotações:&Perguntas&ou&Comentários&para&Mais&Estudo&e&Discussão&

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________&

&

&

&

________________________________________________________________&



Lição&18:&Terminando&Bem:&Comparecendo&Perante&Deus&
Como$posso$ter$confiança$na$presença$de$Deus$quando$esta$vida$terminar?$

$
Versículo&para&decorar:&1&João&2.28.&&“Filinhos,&agora&permaneçam&nele&para&que,&quando&

Ele&se&manifestar,&tenhamos&confiança&e&não&sejamos&envergonhados&diante&dele&na&sua&

vinda.”&

$
&

&
! Confiança!é!algo!na!vida!que!nos!motiva!grandemente!e!nada!pode!ser!mais!importante!do!que!ter!
confiança!diante!de!Deus.!!A!Bíblia!ensina!que!cada!ser!humano!dará!conta!de!sua!vida!perante!Deus!um!
dia.!!Como!um!discípulo!de!Jesus!Cristo!você!aprendeu!que!não!comparecerá!perante!Deus!em!julgamento!
para!seu!pecado!porque!colocou!sua!fé!na!obra!completa!de!Cristo!que!pagou!a!penalidade!do!pecado!no!
seu!lugar.!!Quando!finalmente!aparecer!diante!de!Cristo,!porém,!você!vai!prestar!contas!pela!sua!vida!e!as!
oportunidades!que!recebeu!e!as!escolhas!que!fez.!!Esta!prestação!de!contas!será!individual,!independente!
de!qualquer!outra!pessoa.!!Você!é!responsável!pela!sua!própria!vida,!não!a!do!seu!cônjuge,!seus!pais!ou!a!
igreja.!
! !Em!sua!primeira!carta,!João!falou!da!confiança!que!você!pode!ter!em!comparecer!perante!Cristo,!
sem! estar! envergonhado! na! Sua! vinda,! se! permanecer! nele.! ! Esta! lição! final! é! um! estudo! de! cinco!
compromissos!básicos!que!garantem!que!sua!vida!seja!tudo!que!Deus! intencionou!que!fosse:!crescer!na!
sua! fé,! ser! fiel! na! sua! igreja,! lidar! prontamente! com! pecado,! investir! nas! coisas! de! valor! eterno,! e!
comparecer!perante!Cristo!com!gozo.! !
! !
!
!
Primeiro!Dia:!Estou&Comprometido&a&Continuar&Crescendo&No&Meu&Relacionamento&Com&&

& & &&Deus&
!
!

!
!
! !
!
A!vida!Cristã!é!sempre!dinâmica,!nunca!estacionada.!!Sempre!existe!algo!mais!a!aprender,!algo!mais!para!
fazer,! e! sempre! mais! espaço! para! crescer! no! seu! relacionamento! com! Deus.! ! Nas! fases! iniciais! de!
crescimento!espiritual,!você!muitas!vezes!é!dependente!da!ajuda!dos!outros!para!lhe!mostrar!o!caminho.!!
Quando!crescer!em!Cristo,!deve!aprender!a!ser!responsável!para!continuar!madurecendo!espiritualmente,!
mesmo!quando!não!tem!outros!por!perto!para!ajudar.!

• Ler& Colossenses& 1.9O11.& &A!oração! e! o! desejo! de! Paulo! para! os! Colossenses! era! seu! crescimento!
continuo.!

• Alistar&pelo&menos&cinco&aspectos&específicos&do&crescimento&espiritual&que&Paulo&desejou&para&os&

Colossenses.!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

Pensamento&chave&da&semana:&&Enquanto&eu&viver&minha&vida&para&Cristo&e&no&Seu&

poder,&posso&ter&confiança&e&gozo&diante&dEle.&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Orar!que!Deus!abra!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Pedir!para!Deus!lhe!mostrar!como!ser!mais!constante!na!sua!caminhada!diária!com!Ele.!



• Alistar&qualquer&destes&aspectos&específicos&em&que&você&tem&crescido&espiritualmente&desde&que&

começou&este&curso&de&discipulado.&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
• Se&nenhuma&destas&áreas!de!crescimento!mencionado!este!trecho!aplicaSse!a!sua!vida,!alistar!outra!

área!onde!você!tem!crescido!espiritualmente.!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Ler&2&Tessalonicenses&1.3.!!Paulo!agradeceu!a!Deus!pelo!crescimento!dos!Tessalonicenses.!
• Em&quais&duas&áreas&os&Tessalonicenses&tinham&crescidos?&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
• Alistar&um&exemplo&específico&de&como&você&cresceu&em&uma&ou&ambas&destas&áreas&durante&os&

estudos&deste&curso.&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
• Ler&2&Pedro&3.1O10.&&Pedro!nos!relembrou!que!Cristo!prometeu!voltar!e!renovar!tanto!os!céus!como!

a!terra.!!Não!sabemos!quando!isto!acontecerá,!mas!poderemos!estar!prontos.!
• Ler&2&Pedro&3.11O13.!!Em!luz!da!volta!de!Cristo,!Pedro!perguntou!que!tipo!de!pessoas!devemos!ser.!
• Ler&2&Pedro&3.14O17.!!Esta!é!a!resposta!de!Pedro!à!pergunta!que!fez!em!versículo!11.!
• Ler&2&Pedro&3.18.!!A!palavra!final!de!Pedro!foi!para!seus!leitores!continuarem!seu!crescimento!na!

graça!e!no!conhecimento!do!nosso!Senhor!e!Salvador!Jesus!Cristo.!
&

Logo!terminará!este!curso!de!discipulado,!mas!seu!crescimento!em!Cristo!precisa!continuar!pelo!resto!!
da!sua!vida.!!Você!aprendeu!que!uma!parte!principal!deste!crescimento!é!gastar!tempo!diariamente!na!
Bíblica!e!em!oração.!!Cada!semana!teve!cinco!lições.!!Esperamos!que!nos!outros!dois!dias!da!semana!
aprendeu!outras!maneiras!para!estar!na!Palavra!e!oração.!!Se!não,!agora!é!o!tempo!para!aprender.!!A!
seguir!tem!algumas!sugestões!de!maneiras!para!continuar!sua!caminhada!diária!com!Deus.!

• Existem!muitos!guias!devocionais!desenhados!com!uma!leitura!diária!das!Escrituras!e!uma!aplicação!
pessoal.!!Pode!encontráSlos!em!quase!toda!livraria!Evangélica!ou!baixar!do!internet.!!Se!não!tiver!
certeza!como!fazer,!consultar!algum!líder!da!sua!igreja!para!receber!conselho!para!desenvolver!um!
bom!plano!para!sua!vida!devocional.!!

• Pode!continuar!seu!crescimento!espiritual!com!apenas!sua!Bíblia.!!Existem!vários!planos!de!leitura!
da!Bíblia!toda!em!um!ano!(ou!mais!de!um!ano).!!Pode!também!simplesmente!começar!a!ler!
regularmente!todo!dia,!com!o!alvo!de!ler!a!Bíblia!toda!independente!do!tempo!que!leva.!!Uma!vez!
que!tenha!lido!uma!porção!da!Palavra!para!aquele!dia,!se!pergunta!três!perguntas!básicas:!
1. O!que!o!texto!está!dizendo?!
2. O!que!isto!significa?!
3. Como!posso!aplicar!este!ensinamento!na!minha!vida?!

!
• Quando&terminar&este&curso,&como&pretende&continuar&o&hábito&da&sua&leitura&na&Palavra&e&em&

oração&cada&dia?&&Compartilhar&seu&plano&aqui.&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
!
!



!
Segundo!Dia:&ComprometoOme&a&Ser&Fiel&No&Corpo&de&Cristo&

&
&

&

&
!

!
! Uma!das! fontes!maiores!de! força,!proteção!e!confiança!vêm!de! fazer!parte!da! igreja,!o!corpo!de!
Cristo.!!Pessoas!que!vem!de!sociedades!que!colocam!grande!ênfase!no!‘individualismo’,!muitas!vezes!lutam!
para!entender!este!conceito.!!Contudo,!é!uma!verdade!bíblica!que!fidelidade!a!uma!igreja!local!é!um!dos!
compromissos!mais!importantes!da!vida.!

• Ler&Hebreus&10.19O25.&&Antes,!em!lição!9,!aprendeu!com!este!trecho!a!importância!de!não!deixar!de!
se!congregar!junto!com!outros!Cristãos.!!Olhando!o!contexto!da!qual!este!princípio!foi!tirado,!notaS
se! a! confiança! e! segurança! que! vem! em! se! aproximar! a! Deus! e! a! necessidade! para! os! crentes!
mutuamente!se!encorajarem.!

• Desde&que&iniciou&este&curso&de&discipulado,&citar&um&exemplo&de&alguém&que&lhe&encorajou&a&

amar&aos&outros&e&praticar&boas&obras.!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Dar&um&exemplo&de&como&você&encorajou&outro&Cristão&na&sua&congregação&a&amar&aos&outros&e&

praticar&boas&obras.&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
• Ler&Efésios&2.19O22.&&De&acordo&com&esta&passagem,&crescimento&acontece&isoladamente&ou&junto&

com&outros&Cristãos?&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
• Ler&Efésios&4.11O16.&&De&novo,&o&crescimento&espiritual&aqui&mencionado&acontece&isoladamente&

ou&junto&com&outros?&_______________________________________________________________!
&

&

&

&

!
• Ler&1&Coríntios&1.10;&Filipenses&1.27;&e&Colossenses&2.2&e&19.&&Em!cada!um!destes!textos,!notaSse!a!

ênfase!dos!crentes!estarem!juntos!e!unidos.!
• Desde&que&começou&este&curso,&sua&fidelidade&em&assistir&os&cultos&da&sua&igreja&local&aumentou&

ou&diminuiu?&

_________________________________________________________________________________!
• Você&deve&dar&uma&prioridade&maior&para&sua&freqüência&na&igreja?&&Dar&explicação&para&sua&

resposta.!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Quais&passos&específicos&você&dará&para&assegurar&seu&crescimento&continuo&no&corpo&de&Cristo?&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
• Desde&que&começou&este&curso,&seu&envolvimento&em&ministrar&e&servir&na&sua&igreja&local&

aumentou&ou&diminuiu?&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!teu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Orar!para!que!possa!avaliar!honestamente!seu!compromisso!com!sua!igreja!local!e!tomar!

qualquer!passo!necessário!para!melhorar!este!relacionamento.!

Obviamente,!apenas!estar!junto!com!outros!Cristãos!não!garante!crescimento!espiritual.!!Cada!pessoa!no!grupo!é!
responsável!por!sua!própria!fé!e!obediência!à!verdade!da!Palavra!de!Deus.!!A!ênfase,!porem,!nestes!trechos!é!na!
sua!necessidade!de!experimentar!crescimento!espiritual!como!parte!da!igreja,!o!corpo!de!Cristo.!



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
• O&que&está&fazendo&especificamente&para&servir&e&ministrar&aos&outros&pela&sua&igreja?&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
• Deve&dar&uma&prioridade&maior&ao&seu&ministério&e&serviço&na&igreja&local?&&Se&a&resposta&for&‘sim’,&

o&que&fará?&&Começar!com!as!áreas!de!ministério!em!quais!você!tem!interesse.!!Se!não!tiver!
conhecimento!das!oportunidades!que!existem!na!sua!igreja,!perguntar!para!descobrir.!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

&

Deus!lhe!deu!três!recursos!maravilhosos!para!lhe!ajudar!no!decorrer!da!sua!vida:!a!Bíblia,!O!Espírito!
Santo!e!a!igreja!local.!!Seu!compromisso!à!sua!igreja!local!é!absolutamente!crítica!em!descobrir!a!
significância!que!Deus!tem!para!sua!vida.!

!!
Terceiro!Dia:!&ComprometoOme&a&Lidar&Prontamente&Com&Pecado&Na&Minha&Vida&
!
!
!
!
!
!
!
! Não! existe! razão! nenhuma! para! você! perder! o! gozo! da! sua! salvação.! ! Deus! lhe! deu! vida! e!
providenciou!tudo!que!precisa:!a!Bíblia,!O!Espírito!Santo!que!habita!em!você!e!a!igreja!local!para!lhe!ajudar!
encarar!vitoriosamente!todos!os!desafios!da!vida.!!A!única!coisa!que!pode!impedir!Deus!de!cumprir!Seus!
propósitos!para!sua!vida!é!permitir!o!pecado!controlar!sua!vida!de!novo.!!Isto!pode!ser!evitado!!

• Ler&Salmo&51.1O19.&&Davi!escreveu!este!Salmo!quando!estava!arrependido!perante!Deus!por!causa!
do!seu!pecado!de!adultério!com!BateSSeba!e!sua!tentativa!de!encobrir!a!gravidez!dela!por!provocar!
a!morte!do!seu!marido.!!Você!é!capaz!de!cometer!qualquer!pecado!da!mesma!forma!que!Davi!foi!
culpado!de!adultério!e!homicídio.!

• Notar!que!Deus!entendeu!a!conexão!entre!os!pecados!que!ele!cometeu!(Salmo!51.1S3)!e!a!natureza!
pecaminosa!com!qual!ele!nasceu!e!pelo!qual!ele!foi!provocado!a!pecar!(Salmo!51.5).!

• Baseado& no& Salmo& 51.6& e& 16O17,& o& que&Deus& deseja& de& nós& quando& reconhecermos& que& temos&

pecado?&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
• Ler&Gálatas&6.7O9.&&Mesmos!que!o!castigo!da!sua!natureza!pecaminosa!(morte!eterna)!foi!pago!por!

Jesus! Cristo! quando! Ele! tomou! seu! lugar! na! cruz,! existem! conseqüências! cada! vez! que! comete!
pecados! individuais.!Davi! recebeu!misericórdia! e! perdão!de!Deus,!mas! ele! ainda! encarou!muitas!
conseqüências!dos!seus!pecados!envolvendo!BateSSeba!e!seu!marido,!alguns!dos!quais!duraram!o!
restante! da! sua! vida.! ! O! princípio! de! plantar! e! colher! é! fundamental,! como! ilustrado! no!mundo!
natural!e!comunicado!na!Bíblia!do! início!até!o!fim.! !O!pecado!de!fato!traz!conseqüências!sérias!e!
práticas!mesmo!que!a!penalidade!do!pecado!foi!pago!integralmente!por!Jesus!Cristo.!

• Ler& João&16.8.! !Uma!das! funções! chaves!do!Espírito!de!Deus!é! trazer! convicção!quando!não! tem!
lidado!corretamente!com!pecado.!!Aprender!andar!em!submissão!ao!Espírito!de!Deus!cada!dia!lhe!
permite! ser! sensível! ao! pecado! e! lidar! com! ele! imediatamente! para! não! permitir! suas!
conseqüências!acumularem!e!impedirem!seu!relacionamento!com!Deus!e!outros.!

• Está&guardando&qualquer&mágoa,&ira&ou&amargura&contra&outra&pessoa?!!Ofendeu&alguém&e&não&

lidou&com&isto&de&forma&certa?&&Se&a&resposta&para&qualquer&destas&perguntas&esteja&na&

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Orar!para!Deus!lhe!mostrar!qualquer!pecado!na!sua!vida!que!merece!atenção;!e!depois!lhe!

ajudar!lidar!com!isto!biblicamente.!



afirmativa,&destacar&o&que&precisa&fazer&biblicamente.!!(Se!não!tiver!certeza,!voltar!a!reSver!lições!
13!e!15).!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Existe&algum&pecado&que&você&permitiu&que&ficasse&na&sua&vida&sem&tratáOlo&Biblicamente?&&Se&

tiver,&destacar&o&que&precisa&fazer&biblicamente&para&manter&seu&relacionamento&com&Deus&

vibrante.!(Se!não!souber!como!responder,!reSver!lição!13).!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

&

Você!aprendeu!que!sua!nova!vida!em!Cristo!é!segura!e!depende!!totalmente!naquilo!que!Ele!fez!na!Sua!
morte,!sepultamento,!e!ressurreição.!!A!maneira!em!que!você!vive!sua!vida,!porém,!é!importante.!!
Infelizmente,!alguns!discípulos!de!Jesus!Cristo!se!tornam!confortáveis!com!o!pecado!e!perdem!a!
intimidade!da!sua!comunhão!com!Deus.!!Todos!nós!lutamos!com!pecado,!mas!você!deve!se!
comprometer!de!lidar!com!o!pecado!prontamente!e!biblicamente!para!que!sua!vida!seja!tudo!que!Deus!
deseja.!

!
Quarto!Dia:!ComprometoOMe&a&Investir&em&Coisas&de&Valor&Eterno&
!
!
!
!
!
! !
!
Deus! lhe!colocou!aqui!na! terra!para!cumprir!um!propósito,! seu!propósito.! !Quando!no! final!comparecer!
perante!Deus,!sua!significância!será!vista!em!luz!dos!seus! investimentos!em!coisas!eternas.! !Se!não!tiver!
um!foco!na!eternidade,!você!pode!perder!oportunidades!valiosas!para!investir!sua!vida!sabiamente.!!Mas,!
um!foco!em!investir!nas!coisas!de!valor!eterno!produzirá!uma!significância!que!dura!eternamente.!

• Ler&Colossenses&3.1O4.&&Esta!é!uma!chamada!para!focalizar!em!coisas!de!valor!eterno.!
• Alistar& as& três& ou& quatro& atividades& maiores& com& as& quais& você& se& envolve& semanalmente.!

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!!

• &Numa&escala&de&1&a&10,&com&10&sendo&mais&alto,&avaliar&cada&uma&destas&atividades&regulares&em&

termos&do&seu&valor&eterno.!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

!
!
!
!
!
!
!
!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Pedir!para!Deus!a!coragem!para!avaliar!honestamente!quanto!da!sua!vida!está!focada!em!coisas!

de!valor!eterno.!

Provavelmente!você!alistou!pelo!menos!duas!atividades!que!envolvem!interação!com!outros.!!Mesmo!que!não!
achar!que!estas!atividades!têm!muito!a!ver!com!valores!eternos,!o!tempo!que!usa!interagindo!com!outros!pode!
ter!uma!significância!maior.!!As!duas!coisas!que!duram!para!sempre!são!as!palavras!de!Deus!e!as!almas!das!
pessoas.!!Enquanto!esperar!em!Deus!desenvolver!boas!amizades!e!bons!relacionamentos!com!outros!em!
qualquer!atividade!(emprego,!escola,!família,!atividades!comunitárias!ou!voluntárias),!pode!também!confiáSlo!
lhe!dar!oportunidades!para!ministrar!as!palavras!de!Deus!de!alguma!forma.!



• Ler& 1& Coríntios& 3.5O12.& & Paulo! contrastou! dois! tipos! de!material! de! construção! em! versículo! 12:!
aquilo! que! é! de! longa! duração! e! grande! valor! (ouro,! prata,! e! pedras! preciosas)! e! aquilo! que! é!
perecível!(madeira,!feno,!e!palha).!

• Ler& 1&Coríntios& 3.13S14.! ! Paulo! falou!do!dia! da! volta! de!Cristo!quando!apenas! as! coisas! de! valor!
eterno! terão! significância!e!permanência.! !A!obra!de!cada!pessoa! será! revelada! se! for!eterna!ou!
perecível.!

• Se& a& sua& lista& de& atividades& maiores& e& de& mais& importância& não& incluiu& várias& coisas& de& valor&

eterno,&consultar&com&um&líder&da&sua&igreja&para&saber&como&pode&construir&em&cima&do&alicerce&

de&Cristo&na&sua&vida&e&mudar&o&foco&da&sua&vida&para&investir&mais&em&atividades&de&valor&eterno.!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!

• Ler&1&Coríntios&3.15.&&Existirá!um!dia!em!que!dará!uma!prestação!de!contas!de!como!tem!investido!
sua! vida.! ! Somente! as! coisas! de! valor! eterno! terão!um!galardão! eterno.! ! Este! versículo! se! torna!
claro!que! como!um!discípulo!de! Jesus!Cristo,! a!questão!não!é! se! vai! ser! salvo!e! ter! vida!eterna.!!
Tudo!isto!foi!estabelecido!pela!morte,!sepultamento,!e!ressurreição!de!Cristo.!!A!questão!é!quanta!
significância!eterna!sua!vida!terá.!

&

Como!é!triste!pensar!que!alguns!Cristãos!aparecerão!diante!de!Cristo!um!dia!e!terão!vivido!suas!vidas!
inteiras!com!pouco!ou!nada!que!durará!para!eternidade.!!Se!você!investir!sua!vida!nas!duas!coisas!de!
valor!eterno,!as!palavras!de!Deus!e!as!almas!de!pessoas,!você!nunca!terá!de!temer!isto.!

!
!
!
Quinto!Dia:!ComprometoOme&a&Comparecer&Diante&de&Cristo&Com&Gozo&

&

&

&

&
! !
Uma!das!satisfações!maiores!da!vida!é!ser!reconhecido!pelo!desempenho!do!seu!serviço.!!Hoje!você!está!
terminando!este! curso!que! começou!muitas! semanas! atrás.! ! Parabéns!! ! Bem! feito!! !Maior! ainda! será! a!
experiência!de!aparecer!diante!do!seu!Salvador!Jesus!Cristo!sabendo!que!tem!sido!fiel!a!Ele!e!tem!investido!
sua!vida!sabiamente!para!eternidade.!!Por!aplicar!as!lições!que!aprendeu,!você!terá!grande!gozo!quando!
comparecer!diante!dele!!

• Ler&Romanos&14.10O12.&&Paulo!falou!do!dia!em!que!cada!Cristão!prestará!contas!da!sua!vida!perante!
Deus.!!Ele!chamou!isto!O"Tribunal"de"Deus.""Este!será!o!momento!que!cada!Cristão!prestará!conta!
da!sua!vida,!em!contraste!do!Julgamento"do"Grande"Trono"Branco"que!será!para!aqueles!que!não!
colocaram!sua!fé!em!Cristo!(Apocalipse!20.11S15).!

• Ler&2&Coríntios&4.16O18.!!Aqui!Paulo!mostrou!o!foco!eterno!que!foi!visto!no!estudo!de!ontem.! !
• Ler& 2& Coríntios& 5.1O10.! ! NotarSse! ! que! capítulo! cinco! continuou! a! perspectiva! eterna! do! capítulo!

quatro.! ! Esta! passagem! é! outro! desafio! para! você! estar! confiante! quando! aparecer! diante! do!
tribunal!de!Cristo.!

• Ler&1&João&2.28O29.!!Sua!confiança!para!aparecer!diante!do!tribunal!de!Cristo!vem!em!viver!sua!vida!
‘permanecendo’!ou!continuando!nele.!

• Ler& João&15.1O12.! !Marcar&cada&vez&que&alguma&forma&de&“permanecer”,&“continuar,”&ou&“ficar”&

aparecem& nestas& palavras& de& Cristo.! ! Enquanto! você! viver! sua! vida! dependente! do! seu!
relacionamento! com! Cristo,! terminará! sua! vida! com! confiança! e! não! terá! vergonha! quando!
aparecer!diante!do!seu!Senhor!e!Salvador.!

Foco!de!Oração!Diária:!

• Pedir!para!Deus!abrir!seu!coração!para!receber!a!Verdade!da!Sua!Palavra.!
• Orar!para!entender!os!compromissos!discutidos!aqui!e!pela!coragem!de!fazêSlos!e!mantéSlos.!



• Ler&2&Timóteo&4.6O8.! !Paulo!sabia!que! ia!morrer!em!breve,!mas!pode!ver!a!confiança!dele!na!sua!
preparação!de!prestar!contas!da!sua!vida!à!Cristo.!!Você!também!pode!ter!esta!confiança!quando!
viver!sua!vida!pela!verdade!bíblica!e!no!poder!de!Cristo.!

• Existe&algo&na&sua&vida&que&lhe&impediria&comparecer&no&tribunal&de&Cristo&com&gozo&e&confiança?!!
Se&tiver,&lidar&com&isto&agora,&utilizando&a&verdade&que&aprendeu.&&Se&não&tiver,&pedir&para&Deus&

lhe&capacitar&a&fazer&e&mantiver&os&cinco&compromissos&estudados&nesta&semana.&

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________!
&

Este!é!o!fim!deste!curso,!mas!é!o!início!da!próxima!fase!da!sua!vida.!!Deveria!ter!desenvolvido!a!prática!
maravilhosa!de!gastar!tempo!cada!dia!em!oração!e!no!estudo!da!Palavra.!!Deveria!estar!ativamente!
envolvido!numa!boa!igreja!local!e!desenvolvendo!amizades!duradouras!com!outros!Cristãos.!!Todo!seu!
esforço!para!completar!este!curso!estaria!sem!valor!se!não!seguir!em!frente!e!viver!as!verdades!que!
aprendeu.!!Se!fielmente!continuar!a!crescer!na!graça!e!no!conhecimento!de!Jesus!Cristo,!seu!esforço!
terá!significância!eterna.!
!
Agora,!depende!de!você!continuar!construindo!neste!alicerce.!!Guardar!estes!estudos.!!ReverSlos.!!UsáS
los!para!ajudar!outros.!!Se!não!tiver!certeza!de!como!continuar!seu!tempo!diário!na!Bíblia,!pedir!ajuda.!!
Nunca!voltar!para!trás!!!Avançar!e!viver!o!plano!de!Deus!para!sua!vida,!e!descobrir!seu!lugar!na!Sua!
missão!!

!
!
!
!
!
!
!

!

Anotações:&Perguntas&ou&Comentários&para&Mais&Estudo&e&Discussão&

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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&

&
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