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GUIA DO
PROFESSOR

1.

2.

Você está de parabéns por aceitar o
desafio de discipular um novo crente
usando Nova Vida em Cristo como seu
guia. Os resultados deste estudo podem
produzir frutos eternos.

Este manual pode ser usado de muitas
maneiras diferentes. Na maioria dos casos,
estudarão uma lição por semana, animando
ao discípulo a fazer todas as tarefas de cada
lição.

4.

Procure ser objetivo nas reuniões.

5.

Anime o estudante a responder às
perguntas com suas próprias palavras.
Evite que copie textualmente as palavras
de sua Bíblia. Isto o ajudará a entender o
significado dos textos estudados.

6.

Prepare-se bem para cada estudo. Como
professor, você deve estar familiarizado com
o conteúdo e idéias chaves de cada lição.
Sua preparação deve incluir a oração pelo
aluno e a preparação de seu coração.

8.

Procure fazer com que o aluno pense nas
implicações práticas para sua vida. Ajude-o
a encontrar aplicações e específicas. As
tarefas dos quadros ao lado de cada lição
estão desenhadas com este propósito.
Use-as.

9.

Ajude o aluno a cultivar o hábito da oração.
Ensine-o você mesmo orando com ele.

10. É preciso entender que o discipulado é
muito mais que estudar as lições de Nova
Vida em Cristo. O discipulado implica numa
mudança de vida para o discípulo. Este manual é somente uma ajuda inicial. O aluno
necessita de ajuda contínua para buscar
mudanças em seu caráter, sua forma de
pensar, seus hábitos, etc.

Deixe que a Bíblia seja sempre sua
autoridade ao responder as perguntas. O
aluno deve buscar as passagens bíblicas por
si mesmo e procurar responder com base
no que a Bíblia diz. Alguns novos crentes
necessitam de uma breve orientação para
encontrar as passagens em suas Bíblias.

3.

7.

11. É de suma importância que o discípulo
aprenda hábitos como a leitura diária
da Bíblia, oração e memorização dos
versículos bíblicos. Ao início de cada lição,
separe um momento para revisar o versículo
de memorização anterior e perguntar como
vai com seu estudo bíblico diário. Não se
deve reclamar se não houver cumprido
algumas de suas tarefas. Mas se deve
estimular a fazê-las.
12. Seja sensível ao que Deus está fazendo na
vida do discípulo. Tire tempo em cada lição
para responder qualquer pergunta que tiver
e ajude-o a enfrentar problemas em sua
vida pessoal. Considere que às vezes não
se pode responder a todas as perguntas
da lição por falta de tempo. Nesses casos,
escolha as perguntas de maior importância
para discutir.

Evite pregar para ele. Use perguntas para
descobrir o que o aluno entende e para
estimular sua participação ativa.
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Bem-vindo à família de Deus
Felicidades! Se você já recebeu a Cristo como seu Salvador pessoal então tornou-se membro de uma nova família, a família de
Deus. Já nasceu de novo, seus pecados foram perdoados e agora
é uma nova criatura.
"De modo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas
velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." 2 Coríntios 5:17

Deus já começou a transformar sua vida. Viva pela
fé, confiando em Deus. Ele mesmo se encarrega de
fazer as mudanças em sua vida. Tenha paciência e
espere porque Deus fará maravilhas em sua vida.
Há uma grande aventura a sua espera!
Sobretudo, lembre-se que foi salvo pela Graça de Deus mediante a fé, e não por boas
obras. Como cristão siga vivendo pela Graça. Sua posição diante de Deus é, e sempre
será, com base no que Cristo fez na cruz por você e não naquilo que você possa fazer
por Ele. Mesmo sendo cristão, continua não merecendo a salvação. Isto é só pela Graça.
A vida cristã é uma vida de dependência. Confie em Jesus para ser salvo e para viver
uma nova vida a cada dia.
Poderia desanimar quando cair em pecado. Em vez disso, siga olhando para Jesus
na cruz. O que Ele fez é sua única esperança de restauração e vitória. Portanto, siga
confiando nele para que tenha o perdão de seus pecados. Ao reconhecer o pecado e
arrepender-se, Jesus é fiel para limpar o pecado e restaurar a doce comunhão com Ele.

Fortaleça-se com exercícios espirituais
Como novo seguidor de Cristo, convém começar o processo de discipulado. Há certos exercícios espirituais que ajudarão. Quanto mais praticar mais
forte se tornará.
✓ Agora, Cristo é o centro de sua vida. Submeta-se a Ele dia após dia,
permitindo que Ele controle todas as áreas de sua vida.
✓ Ore a Deus constantemente e todos os dias. Orar é conversar com Deus.
✓ Leia a Bíblia todos los dias. Antes de ler, diga a Deus: “Aqui estou, Senhor, pronto
para escutar a tua voz."
✓ Procure uma igreja evangélica, onde se ensina a Bíblia. Os membros da igreja são sua
nova família.
✓ Afaste-se do mundo de pecado em que vivia antes. Ore a Deus para que ajude a
resistir às tentações e cultive novas amizades.
✓ Se por alguma razão cair em pecado, confesse a Deus e receba o perdão que Ele
oferece.
✓ Fale de Cristo aos outros.
✓ Siga estudando os próximos volumes de "Nova Vida em Cristo." Se não houver
onde comprá-los, pode baixar os manuais grátis pela internet na seguinte página:
www.nuevavidaencristo.org
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Passo 1

Conhecendo Deus
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ Deus é pessoal.
____ Posso conhecer a Deus através de seus nomes.
____ Para conhecer a Deus, basta apenas orar e ler a Bíblia.

Para conhecer uma pessoa, deve-se passar mais tempo possível com ela.
Só assim temos intimidade. O mesmo acontece em relação a Deus.
UM DEUS PESSOAL
A Bíblia nos ensina que Deus é pessoal e se interessa por todas as pessoas.
Vejamos como Ele trata a humanidade:
1. Salmo 139.1-3.

O que Deus sabe a nosso respeito? ______________

_____________________________________________________________
2. Lucas 5.18 – 20. Certo dia Jesus ensinava a multidão. Trouxeram um
homem paralítico para que o curasse. Jesus não se incomodou com a
interrupção, pelo contrário...
O que Jesus fez ao paralítico? v. 20, 24 ___________________________

PARA FAZER
Você tem dedicado tempo para
conhecer a Deus com mais
intimidade? Sim ❏ Não ❏
Se tua resposta é não, você estaria
disposto a se comprometer com
Deus, dedicar tempo diário através
da oração e leitura da Bíblia?
Sim ❏ Não ❏
Este compromisso é muito
importante. Hoje é dia de
conhecer mais aquele que te
amou e entregou sua vida na
cruz por amor de ti.
Data _________________________
Assinatura ___________________

_____________________________________________________________
3. Lucas 5.30-32. Outro dia Jesus convidou a Levi, um conhecido
pecador, para que o seguisse. Por que criticaram a Jesus? ___________
_____________________________________________________________
Como Jesus respondeu a essas críticas? ___________________________

ADIANTE!

Deus,
quero
conhecê-lo!

_____________________________________________________________
4. Depois de ler estes versículos, você crê que Deus tem interesse pessoal
por você? Sim ❏ Não ❏ Por quê?
_____________________________________________________________
5. Como você poderia se aproximar deste Deus pessoal?
João 5.39 ____________________________________________________
Jeremias 33.3 _________________________________________________
Clame a Deus, contando suas alegrias e suas dores, pedindo seu favor,
etc.
RECONHECENDO A DEUS PELO QUE ELE É
6. Que nome é dado a Deus em Gênesis 17.1? _______________________
O que significa para nossas vidas dizer que Deus é todo-poderoso?
_____________________________________________________________
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PARA CRESCER
Leia esta semana Salmos 1-7
(um capítulo por dia).
Memorize João 5.39
“Examinais as
Escrituras, porque
vós cuidais ter nelas a vida eterna,
e são elas que de
mim testificam.”
RC
“Vocês estudam cuidadosamente
as Escrituras, porque pensam que
nelas vocês têm a vida eterna. E são
as Escrituras que testemunham a
meu respeito.” NVI

7. Que nome é dado a Deus em Êxodo 34.14? ______________________

PARA MEDITAR
Leia a lista de nomes de Deus que
aparece abaixo e medite neles
durante esta semana. Se algum
for significativo para você, marque
e agradeça ao Senhor pela bênção
que recebeu através de seu nome.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Bom Pastor (João 10.11)
Minha Esperança (Salmo 71.5)
Meu Libertador (Salmo 18.2)
Meu Refugio (Salmo 32.7)
Meu escudo (Salmo 18.2)
Deus da minha salvação
(Salmo 18.2)
Fiel e Verdadeiro
(Apocalipse 19.11)
Justo Juiz (2 Timóteo 4.8)
Mediador (1 Timóteo 2.5)
Nossa Paz (Efésios 2.14)
Pão da Vida (João 6.35)
Príncipe de Paz (Isaías 9.6)
Meu Redentor (Salmo 19.14)
Pai de Misericórdias
(2 Cor. 1.3)
Sumo Sacerdote
(Hebreus 4.14)

Idolatria é colocar alguém ou alguma coisa no lugar que pertence a
Deus. Pode ser a família, o esporte, o trabalho, os amigos, etc.
Marque com “x” as áreas que podem nos distanciar de Deus.
❏ Trabalho

❏ Família

❏ Dinheiro

❐ Esporte

❏ Amigos

❏ Televisão

❏ Noivo (a)

❏ Hábitos

❏ Outros: __________________________
8. Em Efésios 2.14 nos diz o que Deus é ___________________________
Para você, por que dizer que Deus é nossa paz? __________________
____________________________________________________________
9. No Salmo 23 Deus recebe o nome de Pastor. O trabalho de um pastor
é cuidar de seu rebanho.
Leia Salmo 23 e anote as promessas que se encontram ali.
v. 1 ________________________________________________________
v. 3 ________________________________________________________
v. 4 ________________________________________________________

Já aceitou a Cristo?
Não ❏

Quando aceitou a Cristo?
___________________________
Deseja aceitá-lo?
Sim ❏

____________________________________________________________

v. 3 ________________________________________________________

PARA DECIDIR

Sim ❏

Por que Deus é zeloso? v. 14 -15________________________________

Não ❏

PARA RECEBER A CRISTO

v. 6 ________________________________________________________
10. Quando você lê estes versículos, o que vem em sua mente e coração?
____________________________________________________________
• Deus, o pastor, oferece consolo. Você aceita ser consolado, ou
prefere sentir pena de si mesmo? _____________________________

1. Admita sua condição de
pecado.

• O pastor guia por sendas de justiça.
Você está andando nesses caminhos justos?

2. Decida afastar-se de seus

• Em que caminhos você anda atualmente? _____________________

pecados (arrepender-se).

Sim ❏ Não ❏

__________________________________________________________

3. Creia que Jesus Cristo morreu
por você e que ressuscitou.

• Você acha que Deus se preocupa com você?

Sim ❏ Não ❏

4. Ore para convidar a Jesus
Cristo para entrar em sua
vida e tomar o controle.

• Você poderia realmente conhecer a Deus
pessoalmente?

Sim ❏ Não ❏

Esta oração pode servir de modelo:
Querido Senhor Jesus:
“Sei que sou um pecador e que
necessito do teu perdão. Creio que
tu morreste por meus pecados.
Quero afastar-me do pecado.
Agora, te convido para assumir o
controle da minha vida. Confio em
ti como meu Salvador, e te seguirei como meu Senhor. Obrigado,
Senhor, por me salvar. Amém.”

• Estaria disposto a estudar a Bíblia diariamente Sim ❏ Não ❏
para conhecê-lo melhor? 			
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Passo 2

Cristo, o Modelo
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ Cristo nos ama sempre, apesar do que fazemos.
____ Somos chamados a nos sacrificar para servir a outros.
____ Ter compaixão por outros é um sinal de fracasso.

Cristo é, e sempre será o melhor modelo para todo ser humano seguir.
Ele é perfeito em tudo, o único a dizer através de sua vida e suas obras:
“Eu sou o caminho...” e “Aprendei de mim.”
1. Quem vive em mim? Gálatas 2.20 ________________________________
Se Cristo vive em mim, como devo viver agora? _____________________
______________________________________________________________
Siga o exemplo de Cristo nas seguintes áreas:

PARA REFLETIR
Cristo fez a vontade do Pai e
o glorificou diante do mundo.
Como eu, que pertenço a Ele,
devo glorificá-lo com minha
vida?
___________________________
___________________________

AMOR

___________________________

2. Como Ele demonstrou seu amor? Rom 5.8 __________________________

___________________________

___________________________

O amor de Cristo neste versículo é:
		
		

❏ Incondicional (me ama em todo tempo, apesar do que sou).
❏ Condicional (me ama somente quando sou bom).

3. Complete João 15.13

Ninguém tem amor maior do que este:

“... de alguém dar __________________ por seus amigos”.
4. Atualmente somos chamados para fazer sacrifícios? Sim ❏ Não ❏
Amar como Cristo significa estar disposto a se sacrificar pelo próximo.
Isto não significa morrer pelos outros. Significa dedicar-lhes tempo,
escutando, ajudando nos problemas, dando apoio, etc.
5. Como saberão os demais se somos verdadeiros discípulos de Cristo?
João 13.34-35 _________________________________________________
6. Como posso permanecer no amor de Cristo? João 15.10
______________________________________________________________

PARA MEDITAR
Cristo orava ao Pai
antes mesmo de
amanhecer. O que
você faz logo que
acorda?
Se não oramos a Deus, nosso
pai, o que essa atitude nos
ensina?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

HUMILDADE E SERVIÇO
7. O que devemos aprender de Cristo? Mateus 11.29 _________________

PARA FAZER

______________________________________________________________

Marque o que você está disposto
a fazer:

8. Leia Filipenses 2.5-8. Cristo, sendo Deus, vivia no céu, longe da maldade
deste mundo. A pesar de ser Deus, o v. 7 diz que tomou a forma de um

❏ Orar todos os dias. Dizer que
quero ser com Jesus a cada
dia.

__________________. O que é um servo para você?_________________
______________________________________________________________
9. Qual a expressão máxima do serviço de Cristo? A maior prova de sua
humildade foi sua morte na cruz (v. 8). Sua morte não foi somente
8

❏ Buscar a vontade divina por
meio de sua Palavra e da
oração.
❏ Cada dia submeter-me a Ele
consagrando todo meu ser.

PARA PENSAR
Nesta lição você
percebeu alguma
atitude que
impede de
seguir o
exemplo de Cristo?
Abaixo há uma lista de pecados
que poderiam ser obstáculos
para uma vida de humildade e
serviço.
Marque os que você pratica:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Preocupação demais.
Dificuldade para perdoar.
Orgulho.
Falta de paciência com os
outros.
Dificuldade para amar o
próximo.
Ciúmes.
Rancor.
Egoísmo.
Indiscrição
Maus pensamentos.
Desinteresse pelas
necessidades dos outros.
Machismo.
Outros
_______________________
_______________________
_______________________

dolorosa, senão vergonhosa. Morreu desnudo, entre ladrões, sofrendo a
gozação do povo, e o maior escândalo, em uma cruz. O verso 5 nos
exorta a imitar sua atitude humilde. Como? v. 3-4 ____________________
_______________________________________________________________
10. Segundo Lucas 6.31 qual é a melhor maneira de servir ao próximo?
_____________________________________________________________
COMPAIXÃO
11. Segundo Mateus 9.35-36, Jesus teve __________________ das multidões.
Por quê? _______________________________________________________
12. Como você percebe os crentes hoje? O que é mais comum, ter compaixão
ou discriminar as pessoas? ________________________________________
13. Como os fariseus buscavam acusação contra Jesus ao apresentar a mulher
adúltera. Citando a Moisés, exigiram sua opinião para apedrejá-la ou não.
Jesus respondeu: O que estiver ___________________seja o primeiro a
____________________ João 8.7
14. Qual a diferença da atitude de Jesus com essa mulher das nossas reações
com quem comete pecados hoje? João 8.10-11 ____________________
______________________________________________________________
15. ❏ Falso ou ❏ Verdadeiro:
					

Ter compaixão pelos pecadores significa
encobrir seu mal comportamento.

Apesar de ter compaixão, Jesus a exortou no v. 11
“vai, e ________________________________. "
A verdadeira compaixão também nos leva a amar quem pratica o mal.
CORAGEM PARA CONFRONTAR O PECADO
16. Como Jesus confrontou a maldade dos fariseus? Mateus 23.27?
______________________________________________________________

PARA CRESCER
Leia esta semana
Efésios: capítulos 1- 6
e Salmo 8
(um capítulo por dia).

17. Denunciar a hipocrisia e injustiça requer coragem. Seria correto nos omitir
dizendo que não desejamos ofender a ninguém? _____________________
ORAÇÃO
18. Qual exemplo Jesus nos dá em Marcos 1.35? ________________________

Memorize Mateus 11.29
“Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, que sou
manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para a
vossa alma.” RC
“Tomem sobre vocês o meu jugo
e aprendam de mim, pois sou
manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso
para suas almas.” NVI

Por que você acha bom orar pela manhã? ___________________________
_______________________________________________________________
19. Em uma ocasião Jesus orou toda a noite para tomar uma decisão
importante. Porque para Ele era importante cumprir a vontade do Pai.
Sobre que decisão importante orava Jesus? Lucas 6.12-13
______________________________________________________________
Deus espera que todo cristão o busque em cada decisão que for tomar.
Além disso, é importante lembrar que Jesus não orava só para tomar
decisões, mas também para ter comunhão com o Pai.
9

Passo 3

Chamados Para Servir
Escreva FALSO (F) OU VERDADEIRO (V)
____ Os únicos que servem a Deus: Tendo cargos na igreja.
____ Os melhores crentes são os pregadores.
____ Todo cristão está habilitado a servir.

SEGUINDO O EXEMPLO DE CRISTO
O serviço é parte da vida cristã, mas não é sempre que as pessoas entendem
o que significa servir. Em Mateus 20.26-28 Jesus ensinou a seus discípulos a
importância do serviço.

PARA REFLETIR

deseja ser o ___________________ será ___________________ de todos.

Faça uma
lista de dons de
acordo com a
Bíblia. Descreva
os dons que
você pode usar
na igreja e na
comunidade.

Aqueles que buscam só o próprio interesse nunca alcançam a felicidade
que esperam. Cristo ensinou que o êxito é de quem se esquece de si mesmo e se entrega a serviço dos outros.

Fale com o pastor e mostre os seus
dons, peça para incluir você onde
for útil para o desenvolvimento
da igreja.

1. Leia Mateus 20.26-27. Aquele que deseja se tornar __________________
entre os outros deve aprender a ser ___________________, e aquele que

2. Para você, o que significa ser “servo” dos demais? _________________

___________________________

_____________________________________________________________

___________________________

Serviço significa sacrifício, mas esse sacrifício deve acompanhar a alegria.
Não é só um sacrifício, e sim um privilégio.

___________________________
___________________________
___________________________

3. O exemplo mais indicado que devemos seguir é o de Cristo, conforme
Mt 20.28 onde Ele diz que não veio para ________________________
senão para ____________ e para _____________________________ em
resgate de muitos.
4. Cite um exemplo de como você pode “dar sua vida” para servir a outros:
_____________________________________________________________
USANDO SEU DOM
A Bíblia ensina que Deus deu dons a cada membro de sua igreja
para ajudá-los a servir. O dom é uma capacidade especial necessária
para contribuir no crescimento do Reino.
5. Quem já tem os dons? 1 Coríntios 12.7 ___________________________
Nota: A “manifestação do Espírito” se refere aos dons espirituais.
6. O que devemos fazer com os dons que Deus nos deu? 1 Pedro 4.10
______________________________________________________________
Os dons nunca são para nosso próprio beneficio. Têm o propósito de
edificar aos outros crentes. Leia Romanos 12.3-5 e responda:
7. Qual conceito devo ter de mim mesmo? v. 3 ________________________
______________________________________________________________
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PARA PENSAR
Compare a igreja com o corpo
humano. Alguma vez você feriu
o dedo e não podia utilizá-lo?
É um incômodo. Agora imagine
como afeta a igreja se você não
usar adequadamente os seus
dons
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

8. A igreja é o corpo de Cristo e comparamos com o corpo humano.
PARA ESTUDAR
Como deve ser o
servo de Cristo?
Estude as seguintes passagens,
e anote cada atitude do servo.

O v. 5 diz que sendo ______________, formamos ____________ corpo
em Cristo. Portanto, a função de cada um é procurar a unidade do corpo,
buscando ajudar os outros.
9. Diz o v. 4 que um corpo tem muitos _________________________________
mas não todos têm a mesma _____________________. Há variedade de
dons na igreja. Não temos os mesmos dons.

1 Coríntios 15.14
_________________________
_________________________
_________________________

10. Quem é mais importante em sua igreja?
❏ Pastor

❏ Líderes de grupos

❏ Músicos

❏ Todas as pessoas.

11. De acordo com 1 Coríntios 12.20-22, haveria membros no corpo mais

Filipenses 2.3-4

importantes que outros? _________________ Por quê? ______________

_________________________

_____________________________________________________________

_________________________
_________________________
1 Coríntios 10.31
_________________________
_________________________
_________________________
Colossenses 3.23-24
_________________________
_________________________
_________________________

Não há lugar para rivalidade nem ciúme com relação aos dons. Quem
tem inveja das habilidades do próximo não entendeu o que a Bíblia ensina.
Deus tem diferentes trabalhos para diferentes irmãos. Uns têm dons que
se vêem em público, como no caso de pregadores e professores. Mas há
muitos dons usados de modo menos visível.
Por outro lado, quem se orgulha de seus dons também não aprendeu
que Deus dá vários dons diferentes para vários ministérios importantes.
12. A Bíblia menciona os dons que Deus dá: exercitar misericórdia, ensinar,
exortar, ajudar, presidir, evangelizar, pastorear, etc. (Ef. 4.11; Rom. 12.6-8;
1 Cor. 12.7-10, 28-30)
13. Como podemos ver, não temos os mesmos dons. Por que é importante
saber isto? _____________________________________________________
_______________________________________________________________
Ninguém deve trabalhar sozinho. Todos juntos, usando nossas habilidades,
somos um corpo completo que funciona bem.

PARA CRESCER
Leia esta semana
Colossenses 1-4
e Salmo 9 -11
(um capítulo por dia).
Memorize Mateus 20.27-28
“E qualquer que, entre vós,
quiser ser o primeiro, que seja o
vosso servo, bem como o Filho
do Homem não veio para ser
servido, mas para servir e para
dar a sua vida em resgate de
muitos.” RC
“Quem quiser ser o primeiro
deverá ser escravo; como o
Filho do Homem, que não veio
para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
de muitos.” NVI

14. Como afeta a igreja se um cristão não usar seus dons? ________________
_______________________________________________________________
COMO DESCOBRIR SEU DOM?
O melhor modo para descobrir os dons é ajudar em qualquer área necessária.
Provando vários ministérios você se dá conta de suas habilidades e onde não
deve se envolver. Escute também a avaliação de irmãos mais maduros na fé
quanto às suas habilidades.
15. Quais os dons você acha que recebeu? ______________________________
________________________________________________________________
RESUMINDO
• A Bíblia ensina que devemos servir e não só ser servido.
• Deus nos deu dons para o crescimento de sua igreja, e
		 devemos utilizá-los.
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Passo 4

Quem sou em Cristo?
Escreva FALSO (F) OU VERDADEIRO (V)
____ Agora que sou cristão, tenho uma nova família.
____ Em Cristo somos muito especiais.
____ Temos razão bíblica para elevar a auto-estima.

É de suma importância compreender nossa posição já que temos um
inimigo astuto (Satanás). Na primeira oportunidade ele faz cair nossa
auto-estima e nos leva ao fracasso espiritual. Somos realmente de Cristo
ou é apenas uma ilusão de crente? O que a Bíblia diz a esse respeito?
SOU FILHO DE DEUS
1. João 1.11 e 12

Para você, o que significa “receber a Cristo”?

______________________________________________________________
2. O que acontece com aquele que recebe a Jesus?
______________________________________________________________
Sem dúvida, um filho ocupa lugar muito especial numa família. Ainda
mais quando se trata de um filho na família de Deus.

PARA FAZER
Durante esta semana, cada dia
em seu devocional, leia algumas
das seguintes passagens e pense
na sua situação com Cristo:
❏

2 Coríntios 5.17

❏

Romanos 6.1-11

❏

Romanos 6.12-23

❏

João 15.1-5

❏

João 15.15

❏

Gálatas 4.6-7

❏

Efésios 2.4-7

❏

Filipenses 3.20

❏

1 Pedro 2.11

SOU TEMPLO DE DEUS
3. 1 Coríntios 6.19 diz que cada crente é templo ou lugar de habitação de
Deus. Segundo este versículo, quem vive no crente?
______________________________________________________________

Refletindo
nessas passagens
como você está
com Cristo?

4. Veja a última parte do v. 19. Se o Espírito Santo vive em nós, a quem
pertencemos? _________________________________________________
______________________________________________________________
5. Se Deus, o Espírito Santo, mora em nós, Satanás pode fazer algo contra
nós? 1 João 4.4
Sim ❏ Não ❏
SOU SANTO
6. Segundo Filipenses 4.21, a quem se refere quando chama santos?
______________________________________________________________
7. Em 1 Coríntios 1.2 Paulo escreveu “aos ___________” em Cristo Jesus.
Os “santificados” são crentes, cuja santidade não vem de seus próprios
méritos, e sim pela obra de Cristo. Deus nos separa dos valores do
mundo para vivermos segundo os seus valores.
SOU MEMBRO DO CORPO DE CRISTO
8. 1 Coríntios 12.27 diz que cada crente é membro do
_____________________. Quando o crente aceitou a Jesus, foi batizado
no Espírito Santo, ou seja, é integrado ao corpo de Cristo. (1 Cor 12.13).
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PARA PENSAR
Compreender qual a nossa
situação com Cristo nos ajuda
em pelo menos três áreas do
cotidiano:
1. Manter a auto estima
adequada, de acordo a
vontade de Deus.
2. Viver em santidade a cada
dia, pois temos claro o plano de Deus para nossa vida.
3. Manter firme na guerra
espiritual contra Satanás, o
mundo e a carne.

O “corpo de Cristo” se refere à igreja universal, ou seja, todos os crentes
do mundo. (Efésios 1.22-23)

PARA REFLETIR

9. Segundo Efésios 2.19 já não somos estrangeiros e sim concidadãos dos
santos, membros da ____________________________________________.
10. Se somos membros da família de Deus, então os outros crentes são
nossos __________________
11. Medite na função de uma família. O que significa para você ter uma nova
Quando
você era
criança,
como era sua família?

família? _______________________________________________________
______________________________________________________________

Você recebeu:
Amor
Apoio
Compreensão
Estímulo
Segurança

Sim ❏
Sim ❏
Sim ❏
Sim ❏
Sim ❏

Não ❏
Não ❏
Não ❏
Não ❏
Não ❏

Se faltou amor e segurança em
sua infância saiba que tudo
ficou para traz. Hoje você tem
uma nova família em Cristo.
Ore para que Deus nunca te
deixe com amarguras e dê
graças a Deus pelos novos
irmãos que você tem agora.

Se você nasceu numa família destruída, onde não recebeu amor e compreensão, agora já conta com pessoas que se interessam por você. Veja
“PARA REFLETIR”
MORTO PARA O PECADO
12. Gálatas 2.20 diz que fomos ___________________ com Cristo. O que
significa estar crucificado com Cristo? Reescreva a frase seguinte do
versículo: ______________________________________________________
13. Segundo Colossenses 3.1, além de ser crucificado com Cristo, _________
________________ com Cristo. Portanto, o que fazer? ________________
_______________________________________________________________
14. A que se refere a expressão: “as coisas de cima“? ____________________
_______________________________________________________________
SOU LIVRE DE CONDENAÇÃO
15. Leia Romanos 8.1 Em Cristo não há nenhuma ______________________.

PARA CRESCER

16. Leia Romanos 5.1 Fomos _________________________ pela fé e temos
___________ com Deus. “Justificado” quer dizer que Deus nos declarou
justos pelos méritos de Cristo. Para muitos é difícil crer que Deus
realmente os perdoou. Portanto, ficam se recriminando por seus pecados.
Esse sentimento não permite vencer com Cristo. Precisamente por isso é
tão importante esta narrativa bíblica.

Leia esta semana
Mateus 1-7
(um capítulo por dia).

SOU ESPECIAL

Memorize Colossenses 3.1

17. Segundo 1 Pedro 2.9, o que representam os crentes em Cristo?

“Portanto, se já ressuscitastes
com Cristo, buscai as coisas que
são de cima, onde Cristo está
assentado à direita de Deus.”
RC
“Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem
as coisas que são do alto, onde
Cristo está assentado à direita
de Deus.” NVI

a. ____________________________ b. ____________________________
c. ____________________________ d. ____________________________
18. O que significa para você saber que é especial para Cristo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
19. Já que Cristo fez tanto por mim, como devo viver? 2 Coríntios 5.15
______________________________________________________________
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Passo 5

A Guerra Espiritual
Escreva FALSO (F) OU VERDADEIRO (V)
____ O diabo ataca ao cristão, acusando os pecados.
____ Satanás usa a mentira para manipular e intimidar.
____ Todo cristão é automaticamente protegido por Deus e vence o diabo.

A GUERRA INVISÍVEL
1. Efésios 6.12 fala de uma luta. De acordo com a Bíblia, a luta não é contra
_______________________, sim contra _____________________________
2. Quem são as “potestades que governam as trevas” ? _________________
______________________________________________________________
3. O que Satanás faz? 1 Pedro 5.8? _________________________________
Que atitude devemos assumir? v. 9 _______________________________

PARA SE APROFUNDAR
Satanás usa a mentira para
enganar e intimidar os filhos de
Deus, desviando-os do caminho
verdadeiro.
Faça uma lista de algumas das
mentiras que o diabo usa.
___________________________
___________________________
___________________________

Quem é nosso inimigo?
		 Alguns pintam Satanás como um personagem engraçado, vestido de preto
ou vermelho, com rabo e chifres. Provavelmente, ele mesmo é o autor desta
imagem cômica, porque a Bíblia o desenha de outro modo. Tanto Satanás
como seus seguidores, os demônios, são anjos caídos. Satanás era um
querubim, perfeito e bonito até se rebelar contra Deus. (Ezequiel 28.14-15).
Desde então é um inimigo declarado de Deus e de seu povo.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

TÁTICAS DO INIMIGO

___________________________

Satanás usa diferentes táticas de acordo com a pessoa ou a situação. Em
alguns casos, trabalha declarado, através de práticas ocultas como bruxaria,
magia, etc. em outros casos, usa táticas mais dissimuladas. Quanto mais
conhecemos suas táticas, melhor será nossa resistência a ele.
4. Leia Deuteronômio 18.10-12. O que diz quanto às práticas ocultas como
adivinhação, feitiçaria, magia, consulta aos mortos, etc?
______________________________________________________________
Adivinhação é prever o futuro ou descobrir coisas ocultas por meio de
agoureiros. Os adivinhos, às vezes chamados agoureiros usam práticas
como horóscopo, cartas, etc. às vezes dizem ler a mente.
5. De acordo com 2 Tessalonicenses 2.9, alguns mensageiros de Satanás
atuam com _________________ e______________________ e maravilhas
________________________________.
Satanás usa seus poderes especiais para manipular as pessoas, intimidando e enganando, fazendo acreditar que ele é terrível e que as pessoas
dependem dele, etc.
6. João 8.44 “Satanás é ________________ e pai da __________________.”
14

PARA
CRESCER
Leia esta semana
Mateus 8-14
(um capítulo por dia).
Memorize Tiago 4.7
“Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti
ao diabo, e ele fugirá de vós”.
RC
“Portanto, submetam-se a Deus.
Resistam ao diabo, e ele fugirá
de vocês.” NVI

7. Estamos numa luta entre verdade e mentira, onde ganha a mentalidade.
PARA REFLETIR
Muitas vezes, por
curiosidade, ou por
ignorância ficamos em
situações perigosas.
Marque se, em algum
momento você se envolveu nas
seguintes práticas proibidas:
❏ Consultar bruxo ou
curandeiro.
❏ Buscar contatos com
mortos.
❏ Consultar horóscopo.
❏ Consultar adivinhos.
❏ Fazer pacto com Satanás.
❏ Usar amuletos para ter
poder especial.
❏ Ver filmes satanistas.
❏ Praticar a magia branca ou
negra.
❏ Participar de ritos
satânicos.
❏ Consultar espíritos.
❏ Outras práticas ocultas.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Você precisa orar
e esquecer as
práticas passadas.
Peça ajuda do pastor ou de um irmão
mais maduro na fé.

É por isso que Cristo fala em João 8.32 que conheceremos a ____________
e a verdade nos libertará.
8. Como podemos conhecer a verdade?________________________________
________________________________________________________________
9. Satanás se disfarça como _______________________ e seus ministros como
_____________________________________ (2 Coríntios 11.14-15).
As religiões e filosofias falsas são exemplos desta tática. Os servos mais
efetivos do diabo são “gente boa” com personalidades atrativas.
Apresentam um plano alternativo que parece verdadeiro. Enganam
misturando verdade e terror.
10. Apocalipse 12.10b, menciona outra tática de Satanás, qual é?
________________________________________________________________
Porque mesmo depois de confessar pecados muitos crentes ainda se sentem
culpados? É por que acreditam nas acusações do diabo em vez de crer na
promessa bíblica do perdão. 1 João 1.9.
11. Qual é a promessa de 1 João 1.9? _________________________________
Sim ❏ Não ❏
				
Sim ❏ Não ❏

1 João 1.9 diz que há pecados tão grandes que Deus
não têm perdão?
O necessário para o perdão são penitências?

O problema de muitos cristãos é receber o perdão que Deus oferece. Ficam
se recriminando por que não se sentem dignos e esquecem que o perdão é
um presente que não merecemos. O peso da culpa tira resistência contra o
diabo.
12 Efésios 2.2 fala de gente que vive seguindo ____________________ deste
mundo, imitando ao diabo que atua nas trevas. O “príncipe das potestades
do ar” (“o que governa as trevas” NVI) se refere ao diabo que nos tenta,
usando tudo que o mundo oferece. É preciso lembrar que o pecado sempre
se mostra atrativo e no começo dá prazer.
A CONFIANÇA DO DISCÍPULO
13. Satanás procura se apropriar de nós, mas não pertencemos a ele.
Leia Colossenses 2.15. O que Cristo fez com as forças demoníacas
(“potestades”) mencionados neste versículo? _________________________
________________________________________________________________

A
vitória
é sua!

14. O que 1 João 4.4 diz para nos dar confiança na luta espiritual?
________________________________________________________________
15. Tiago 4:7 promete que Satanás fugirá de nós, mas temos que ___________
___________ a Deus e ________________________ ao diabo.
16. Leia 2 Coríntios 10.3-5 Há vitória em Cristo? _________________________
O que devemos fazer? v. 5b ________________________________________
________________________________________________________________
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Passo 6

A Armadura
Escreva FALSO (F) OU VERDADEIRO (V)
____ A Bíblia é uma parte importante da armadura.

O cristão não está sem
defesas na luta espiritual.
Há muitos recursos, um
dos quais é a armadura
mencionada em Efésios 6.11-17.

____ Fé significa acreditar que Deus faz o que promete.
____ Satanás deseja confundir nossa posição de vitória em Cristo.

1. Para que serve a armadura segundo Efésios 6.11,13? _________________
			

_____________________________________________________

			
			

Cingidos com a verdade (v.14)
Usando a espada do Espírito, a Palavra de Deus (v. 17)

			
			

Estudamos na lição anterior que Satanás ataca por meio da
mentira, distorcendo a verdade.

2. Qual é a verdade para o crente? João 8.32 __________________________
3. Segundo João 17.17, onde encontramos a verdade? _________________
Para descobrir dinheiro falso, o caixa do banco precisa conhecer o
verdadeiro. Não é possível conhecer todo dinheiro falso, mas se
conhecemos bem o verdadeiro fica fácil reconhecer o falso.

PARA REFLETIR
Efésios 6.16 nos
exorta a usar o escudo da fé para apagar
os dardos de fogo
do inimigo. Escreva
os “dardos”, ou seja, situações
que Satanás tenha usado ultimamente:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

4. Para estar cingido com a verdade é indispensável para o cristão conhecer
bem a Bíblia. Como conseguir aumentar os conhecimentos bíblicos?
_______________________________________________________________
Qual é o conselho a uma pessoa
que diz que não tem muita fé?

Marque os quadros que melhor descrevem sua situação:
Como você estuda a Bíblia?
❏ Diariamente
❏ De vez em quando

❏ Quase nunca

Você tem versículos bíblicos memorizados?
❏ Muitos
❏ Poucos

❏ Nenhum

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Você ouve pregações bíblicas?
❏ Regularmente
❏ De vez em quando

❏ Quase nunca

Qualifique em escala de 1 a 10 sua habilidade em reconhecer
mentiras e enganos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. A espada do Espírito é útil para nos defender e para atacar. Hebreus 4.12
fala que a Bíblia é ______________ e _____________. Quando pregamos
o Evangelho, invadimos o território de Satanás. Precisamos pregar a Bíblia,
e não as nossas opiniões pessoais. A palavra é que convence as pessoas e
libera o homem do pecado.
6. Para nos proteger por meio da verdade, é importante não só ___________
a palavra, e sim __________________. Tiago 1.22
16

O que devemos
fazer para crescer
na fé?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

A Couraça da Justiça v. 14
PARA APROFUNDAR
De acordo com Filipenses 4.6,7
o cristão experimenta paz
quando cumpre o que diz o
verso 6.
Em vez de _________________,
devo ______________________

Cada um deve escolher paz e
não preocupação. O que você
escolhe?
❏

Escolho a paz, deixando
tudo nas mãos de Deus.

❏

Prefiro me encarregar de
meus problemas e resolvê-los sozinho.

7. Segundo Romanos 3.24 fomos _________________ gratuitamente pela
Graça. A justificação significa dizer que Deus nos declara justos por
intermédio de Cristo. Não é por méritos e sim porque cremos em Jesus,
Ele cancela o decreto da condenação do pecado.
8. Rom 5.1 Uma conseqüência de nossa justificação é que temos
________ para com Deus. Esta verdade nos livra da mentira satânica
de que temos dívida com Deus.
9. A justificação nos dá liberdade para não obedecer ao pecado. O que
somos agora? Romanos 6.18 _____________________________________
Dizer não ao pecado é o melhor para o nosso bem. Colocar a couraça
da justiça é lembrar a cada dia que em Cristo já não estamos em
condenação. Essa couraça nos guarda das acusações do inimigo e
também nos cobra uma postura sem pecados e de obra de justiça.
Calçados com a disposição de proclamar o Evangelho da paz v.15
Estando em paz com Deus (Rom. 5.1), devo me preparar para
testemunhar do Evangelho aos outros.
10. O que diz Romanos 10.15 acerca dos que pregam o Evangelho?
______________________________________________________________
Lembre-se que a arma na pregação do Evangelho é a espada do Espírito,
a Bíblia. Confiemos nela e não em nossas habilidades para tocar os
corações duros das pessoas.
O Escudo da fé v. 16
Usar o escudo da fé é crer que Deus atuará conforme seu caráter e promessas reveladas em sua Palavra. Fé é crer no que leio na Bíblia.
11. O que são dardos inflamados do inimigo? __________________________

PARA CRESCER
Leia esta semana
Mateus 15-21
(um capítulo por dia).
Memorize Efésios 6.11
“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais
estar firmes contra as astutas
ciladas do diabo.” 		
RC
“Vistam toda a
armadura de Deus,
para poderem ficar
firmes contra as
ciladas do diabo.”
NVI

______________________________________________________________
Usar o escudo da fé é acreditar no que Deus diz e não nas mentiras do
diabo.
O Capacete da Salvação v. 17
O capacete protege a cabeça no sentido de guardar nossa mente, que
é o alvo principal de Satanás. Como acusador, ele ataca a auto-estima
para convencer do fracasso. Seu propósito é nos convencer de que nunca
teremos vitória, que somos inúteis para resistir à tentação. Mas em Cristo
somos mais que vencedores.
12. Benefícios da salvação:
O direito de chamar de _______________________ João 1.12
Não estou perdido porque tenho ________________________ João 3.16
Estou em ___________ com Deus. Romanos 5:1
Meus pecados foram ____________________________ Colossenses 1.14
17

Passo 7

Perdoar Para ser Livre
Escreva FALSO (F) OU VERDADEIRO (V)
____ Não preciso perdoar quem me ofender.
____ Perdoar significa esquecer uma dívida ou ofensa.
____ Só posso me livrar da amargura através do perdão.

A NECESSIDADE DE PERDOAR O PRÓXIMO
Veja em Efésios 4 as respostas para as seguintes perguntas:
1. Paulo exortou aos crentes a viver em humildade, suportando-se em amor
uns aos outros. V. 2 Que características são necessárias na relação com
os irmãos? Efésios 4.2 __________________________________________
______________________________________________________________
2. O que quer dizer “suportar em amor”? (ou ser paciente em mor)
______________________________________________________________
3. Ficar em silêncio magoado é uma maneira de dar lugar ao ____________
v. 26-27
4. Por que não é saudável ficar magoado? ____________________________
______________________________________________________________
Em outra passagem Paulo falou da necessidade de perdoar “para que
Satanás não tenha nenhuma vantagem sobre nós.” (2 Cor 2.10-11).
5. Medite por um momento. Qual a vantagem do inimigo quando
guardamos o rancor? __________________________________________
______________________________________________________________
Se não perdoar ao próximo posso ser livre?
Posso me tornar presa da amargura?
Posso ficar bem com Deus odiando meu próximo?
Quando não há perdão quem sofre mais?

Sim ❏
Sim ❏
Sim ❏
Eu ❏

Não ❏
Não ❏
Não ❏
O próximo ❏

PRISIONEIROS DA AMARGURA
Há muitos cristãos que desprezam a ordem bíblica de perdoar e
preferem guardar o rancor contra aqueles que os magoaram.
Preferem a vingança e dizem: “Não podemos admitir uma coisa
dessas. Todos devem pagar pelo que fazem.”
Quem não consegue perdoar vive em amargura, não vive livre. Torna-se
escravo do ódio e da busca por vingança. Além de não viver em paz
ainda afeta sua relação com Deus. Não importa se a outra pessoa
merece o perdão. A ordem bíblica é simplesmente perdoar e ser livre.
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PERDOAR
O que é
e o que não é.
O que significa perdoar ao próximo? Leia as seguintes
verdades sobre perdão e escreva
em um papel corrigindo o que
está errado.
✓ Perdoar é o caminho para se
livrar da amargura. No livro
Vitória Sobre as Trevas, p.
164, Neil Anderson menciona
quatro coisas sobre perdão,
que se resumem assim:
✓ Não significa esquecer a
		 ofensa. Seria muito bom
esquecer o passado!
		 Mas depois do perdão ainda
se requer tempo para que as
marcas tristes desapareçam
da memória.
✓ Não significa permitir que
continuem nos ofendendo.
		 É preciso confrontar, em
amor, aquele que nos
		 ofendeu. Precisamos perdoar,
mas não tem cabimento as
pessoas insistirem na afronta.
✓ Significa deixar de incriminar
aquele que ofendeu. Quem
perdoa não exige vingança
ou castigo.
✓ Significa não se preocupar
com as conseqüências do
pecado que nos causaram e
aprender a tolerar e conviver
em amor com as pessoas.

PARA CRESCER

6. Efésios 4. 31 nos exorta a deixar de lado a amargura e a ira. Qual a
alternativa contra a ira e amargura? Efésios 4.32 ______________________

Leia esta semana
Mateus 22-28
(um capítulo
por dia).

COMO PERDOAR
7. Modelo para perdoar: Ef 4.32 ______________________________________

Memorize
Colossenses 3.13

8. Como é que Deus perdoa? Quais as pessoas que Deus perdoa?

“Suportando-vos uns aos
outros e perdoando-vos uns
aos outros, se algum tiver
queixa contra os outros;
assim como Cristo vos
perdoou, assim fazei vós
também.” RC

Romanos 5.8 ____________________________________________________
Leia Romanos 12.18-21 e responda:
9. É possível viver em paz com todos? v. 18 Sim ❏ Não ❏
Por quê? ________________________________________________________

“Suportem-se uns aos
outros e perdoem as queixas
que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor
lhes perdoou.” NVI

Talvez eu não consiga que todos vivam em paz comigo. Mas eu posso viver
em paz com todos. Basta eu fazer minha parte, isto é, perdoar quem me
ofender e pedir perdão a quem eu tiver ofendido.

10. Segundo o v. 19, por que devemos abandonar a vingança? ________________________________________
		

Quem faz mal aos outros recebe algum castigo?

Sim ❏ Não ❏

		

Algum dia Deus vai pedir contas do pecado? Sim ❏ Não ❏

11. Como se deve enfrentar o mal? v. 21 ___________________________________________________________
12. Como enfrentar o mal? v. 20 __________________________________________________________________
“Brasas de fogo amontoarás sobre sua cabeça” se refere ao bom tratamento dado a um inimigo, causa
vergonha.
13. Há limites para o perdão? Segundo Mateus 18.21-22, quantas vezes devo perdoar a meu irmão?
______________________________________________________.
Para Jesus há ocasiões impossíveis para o perdão? _______________________________________________

PASSOS PARA
PERDOAR AOS
OUTROS

1.

Primeiro, admita sua mágoa. Porque deixando de reconhecer as emoções fortes se torna
muito mais difícil perdoar.

2.

Crer que as pessoas merecem perdão. Porque Cristo morreu pelos pecados deles
também. Lembre que são vítimas do inimigo.

3.

Decida perdoar. Apesar de suas emoções dizerem “não perdoe”, você precisa deixar
o rancor. O perdão é bom quando ainda há o rancor. Porque sem o rancor também
não seria necessário o perdão. Livre-se do pecado.

4.

Ore a Deus, citando pessoas a quem deseja perdoar.

5.

Decida não recriminar a pessoa pelo que fez. Deixe de pensar nos “trapos sujos.”

6.

Perdoar não é esquecer. Afinal não podemos apagar uma ofensa da memória num instante.
Vindo uma ofensa à mente depois de haver perdoado, diga: “Já perdoei. Não quero a pensar nisso.”

7.

Deixe a pessoa nas mãos de Deus. Ainda que ela não tenha se arrependido, nossa responsabilidade, em amor,
é perdoar. Não podemos é fazer o serviço do Espírito Santo na vida de outros. Deus faz justiça em seu tempo
devido.

E AGORA?

Perdoarei ❏

Guardarei o rancor ❏
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Passo 8

Perdão
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ Podemos amar a Deus enquanto odiamos o próximo.
____ É importante pedir perdão ainda que a outra pessoa não esteja
disposta a fazer o mesmo.
____ Devemos buscar a reconciliação verbalmente, cara a cara.

O que fazer quando há conflitos em família, e você ofende alguém?
❏ Sente-se mal, mas não fala nada para a outra pessoa.
❏ Os dois ficam de mal, sem se falar. Depois de certo tempo tudo fica
bem de novo.
❏ Vai ao encontro, admitindo o erro e pedindo perdão.
POR QUE PEDIR PERDÃO?

PARA PENSAR
Como responder às seguintes
indagações?

✓ Eu sempre estou disposto
a pedir perdão e também a
perdoar.
________________________

1. Você trata com insultos alguém que você ama? _____________________

________________________

Como você trata? _______________________________________________

________________________
________________________

2. Leia 1 João 4.20 Seria possível amar a Deus e odiar ao próximo ao mesmo
tempo?
Sim ❏ Não ❏

________________________

✓ É melhor não pedir perdão
Leia Mateus 5.23 - 26 e responda às seguintes perguntas:

para isso não ser usado
depois contra mim.

3. Seria possível manter comunhão com Deus enquanto ofendemos
alguém e não buscamos a reconciliação? Sim ❏ Não ❏

________________________

4. Deus aceita oferta, adoração e serviço de quem está em pecado?

________________________

V. 23-24 Sim ❏ Não ❏

Por quê? ____________________________

___________________________________________________________
5. Segundo o v. 25, por que é urgente buscar o perdão? _________________
_______________________________________________________________
6. Você concorda que é possível se reconciliar rápido com o próximo?
Sim ❏ Não ❏ Por quê? __________________________________________
_______________________________________________________________
Segundo o v. 22, ao provocar a ira, estou me expondo a riscos.
Não buscar reconciliação afeta a nós mesmos e ao próximo.
O v. 23 diz “teu irmão tem algo contra ti”. Significa que um fez algo
contra o outro. A chave para se reconciliar é ir ao irmão e pedir e oferecer
desculpas/perdão.
7. Por que as pessoas custam tanto a pedir perdão aos outros? ____________
________________________________________________________________
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________________________
________________________
________________________

✓ Pedir desculpas só faz me
expor.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

✓ É possível pedir desculpas.
Mas há ofensas que não
podemos perdoar.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

PARA REFLETIR

COMO PEDIR PERDÃO AOS OUTROS?

O que realmente significa
reconciliar-se com o próximo?

8. Às vezes, palavra não basta. Há ocasiões em que o necessário para
reparar o erro é a restituição. Zaqueu era cobrador de impostos, um homem corrupto que havia roubado muito.

___________________________
___________________________

O que ele prometeu fazer quando se converteu? Lucas 19:8

___________________________

_____________________________________________________________

___________________________
Você precisa hoje se reconciliar
com alguém? Quem?

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Cônjuge
Filhos
Pais
Vizinhos
Companheiros de trabalho
Outros

No tempo do Antigo Testamento era um requisito compensar o dano
causado e ainda acrescentar multa de 20% (Num. 5:7). Mesmo não
estando debaixo desta mesma lei, o princípio da restituição é válido hoje
também.

O Perdão requer
alguns passos.

______________________

Como se reconciliar:

______________________

•

Admita seu próprio erro. Seja honesto, reconheça que pecou.

______________________

•

Depois de reconhecer sua falta, peça a Deus que o perdoe.

•

Pense: Se a outra pessoa também for culpada, já perdoou?

•

Busque lugar e tempo apropriados para falar com a pessoa.

O que você faria hoje para se
aproximar dessas pessoas?
___________________________

Ao falar com a pessoa ofendida:

___________________________

•

Deve ser pessoalmente, cara a cara, a sós com ela. Exceto em casos
como imoralidade ou abuso sexual, deve estar presente um pastor ou
outro conselheiro.

•

Pense bem nas palavras que devem ser usadas para pedir desculpas. É
preciso admitir o equívoco, mal entendido, etc. Não é bom ser apressado com as palavras num momento desses.

•

Seja humilde. O ideal é admitir o erro e não colocar a culpa sobre os
outros. Temos nossas responsabilidades mesmo quando os outros estão
“errados”.

•

Também não é preciso muitos detalhes para não parecer que está
mostrando onde o outro errou. Apenas mostre a sua confissão pelo seu
próprio erro.

•

Termine fazendo uma pergunta direta: Você pode me perdoar?

•

Não escreva uma carta, exceto quando não houver outro modo de
comunicar-se. A interpretação de uma carta deixa muito vulnerável e
não seria bom que terceiros lessem o que não tem a ver com eles.

•

Quando for o caso, faça a restituição reparando o dano causado.

___________________________
___________________________

PARA CRESCER
Leia esta semana
1 Coríntios 1 – 7
(um capítulo por dia).
Memorize Mateus 5.23-24
“Portanto, se trouxeres a tua
oferta ao altar e aí te lembrares
de que teu irmão tem alguma
coisa contra ti, deixa ali diante
do altar a tua oferta, e vai
reconciliar-te primeiro com teu
irmão, e depois vem, e apresenta a tua oferta.” RC

E se eu não for perdoado...?
•

“Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do
altar e ali se lembrar de que seu
irmão tem algo contra você,
deixe sua oferta ali, diante do
altar, e vá primeiroreconciliar-se
com seu irmão; depois volte e
apresente sua oferta.” NVI

Se a outra pessoa recusa te perdoar, entregue a Deus e deixe tudo em
suas mãos. Cumprindo a tua parte você está livre. Mesmo que o outro
ainda fique ressentido. Medite em Romanos 12.18

9. Qual a decisão? Está disposto a pedir o perdão? Sim ❏ Não ❏
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Passo 9

Chamados à Santidade
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ Podemos viver em santidade pecando às vezes.
____ Deus nos chama para ser santos porque Ele é santo.
____ Para viver em santidade devo apenas fazer boas obras.

CHAMADOS
PARA SER SANTOS
Paulo costumava chamar os crentes de “santos” (Efésios 1.1 e Filipenses 1.1).
Por que chamar de “santos” expressava a nova posição em Cristo. Pelo sangue de Jesus, somos justificados e declaramos “separação do mundo”.
1. Segundo 1 Cor 1.2, Cristo nos santificou. Quer dizer que nos separou para
a santidade. Ainda somos chamados a ______________________________
v. 2 Isto significa que Ele nos chamou para viver uma vida de renúncia ao
pecado, dedicada a Deus.

PARA REFLETIR
Devemos viver de tal maneira
que obtenhamos o prêmio
1 Cor 9.24
Você receberá o prêmio
vivendo como vive
hoje?

❏ Sim
❏ Não
❏ Não estou seguro.

2. O que é a santidade? Podemos explicar assim:
a. É deixar o pecado, entregando-se a Deus.
b. É característica própria de Deus (1 Pedro 1.15-16).
c. É a característica que nós podemos ter. (2 Coríntios 7.1;
1 Tessalonicenses 4.3).

Se não está seguro, a seguinte tarefa poderia ajudá-lo a
descobrir o motivo.

3. Leia 1 Pedro 1.15-16 e responda, Quem é santo? ____________________
Posso ser santo? Sim ❏ Não ❏.
Alguns vêem a santidade como algo impossível de alcançar, mas Deus não
teria nos dado uma ordem que fosse impossível cumprir.
4. Todo crente vive em santidade? Sim ❏ Não ❏
Por que não são todos os crentes que vivem em santidade?
A Bíblia mostra que para viver em santidade é necessário abandonar
certas coisas. Por exemplo, 1 Tes 4.3, 7 diz que é necessário deixar:
a ________________________ (v. 3) e a ________________________ (v.
7).
Anote outras coisas que devemos abandonar: _______________________
_______________________________________________________________
5. Então porque é tão importante a santidade para o cristão? É uma ordem
ou apenas opção? ________________________________________
COMO PODEMOS VIVER EM SANTIDADE?

PARA COMPROVAR
Muitas coisas podem ser obstáculos na santidade.
Marque aquilo que impede
você de viver em santidade
com Cristo:
❏ Amigos
❏ Família
❏ Trabalho
❏ Música
❏ Televisão, vídeos, etc.
❏ Bens materiais
❏ Falta de tempo
❏ Rotina diária
❏ Falta nas atividades da
igreja
❏ Hábitos comuns.

❏ Quais? _______________

6. Para aperfeiçoar nossa santidade, precisamos ________________________
____________________________________________ 2 Cor 7.1
7. O que Deus faz em nós para sermos santos? 1 João 1.9 _______________
_______________________________________________________________
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_____________________

________________
Agora, entregue estes
obstáculos a Deus,
confessando seus pecados.

PARA SE APROFUNDAR

8. Leia Provérbios 4.23 Qual deve ser o cuidado? _____________________

1. A santidade começa na
mente e se estende pelas
ações. Fil 4.8

9. Quais as sugestões práticas na Bíblia para cuidar de seu coração?

2. A santidade inclui o controle
sobre o corpo e emoções. 1
Cor 9.27

Salmo 119.11 _________________________________________________
Colossenses 3.2 ________________________________________________
10. Viver em santidade significa ter uma vida consagrada. O que é uma vida
consagrada? ___________________________________________________
Veja Romanos 6.19 Se antes nosso corpo servia para a impureza, agora
devemos usá-lo para agradar a Deus.

PARA REVISAR
Deus nos dá toda ferramenta
necessária para a santidade.
1. Deu a salvação em Cristo.
2. Livrou da escravidão do
pecado.
3. Livrou da condenação.
4. O Espírito Santo produz o
seu fruto no coração.
5. A Bíblia revela sua vontade.
6. Dá oportunidades
diariamente para aumentar
a comunhão com ele.

PARA CRESCER
Leia esta semana
1 Coríntios 8-14
(um capítulo por dia).

Memorize 1 Pedro 1.14-15
“Como filhos obedientes,
não vos conformando com as
concupiscências que antes havia
em vossa ignorância; mas como
é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santos em
toda a vossa maneira de viver.”
RC
“Como filhos obedientes, não
se deixem amoldar pelos maus
desejos de outrora, quando
viviam na ignorância. Mas,
assim como é santo aquele
que os chamou, sejam santos
vocês também em tudo o que
fizerem” NVI

A CONSAGRAÇÃO DIÁRIA
11. Leia Romanos 12.1-2 O que Deus pede no v.1? _____________________
_______________________________________________________________
12. O que é sacrifício vivo?___________________________________________
_______________________________________________________________
A seguinte oração serve de modelo para a entrega diária.
“Senhor, me entrego a ti.
Toma minha mente e o que penso.
Toma meus olhos e o que vejo.
Toma meus ouvidos e o que ouço.
Toma meus lábios e o que falo.
Toma meu coração e veja minhas atitudes.
Toma minhas mãos e o que faço.
Toma meus pés por onde eu for.
Toma meu corpo que é Templo do Senhor.
Enche-me do teu Santo Espírito.
Quero obedecer-te.
Quero fazer tua vontade.”

13. O v. 2 ensina a não se conformar com a forma de viver e pensar deste
mundo. Faça uma lista do que poderia impedir a santidade.
______________________________________________________________
14. Para não se amoldar ao mundo é necessário renovar seu _____________
v.2. Desta maneira dá para conhecer a vontade divina para você.
Cite algumas formas de renovar a mente? _________________________
______________________________________________________________
15. É importante reafirmar diariamente o compromisso com Deus para agradá-lo, conhecer melhor e receber suas bênçãos na vida.
Está disposto a se entregar a Deus como seu Senhor em todos os dias de
sua vida? Sim ❏ Não ❏
Assinatura ________________________ Data: ______________________
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Passo 10

O Cristão e seu Dinheiro
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ Há coisas mais importantes do que ganhar bem e viver no conforto.
____ A dedicação de ofertas é responsabilidade apenas de quem tem
bom saldo bancário.
___ Tudo o que temos provém de Deus.

MINHA ATITUDE COM AS COISAS MATERIAIS
1. Segundo Lucas 12.15 por que devemos fugir da avareza?
_______________________________________________________________
Se a vida não consiste na abundância de bens, em que consiste então?

PARA REFLETIR
Leia a história da viúva que
ajudou a Elias em
1 Reis 17.8-16

Veja Lucas 12.31 ________________________________________________

O que aprendemos nesta
história?

_______________________________________________________________

_________________________

2. Leia 1 Timóteo 6.17-19

Por que não podemos confiar em riquezas? v. 17

_______________________________________________________________
3. Quem nos dá o sustento para viver? V.17 ____________________
Quanto devemos agradecer a Deus? ________________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

4. Que riqueza o cristão deve buscar? v.18-19 __________________________
_______________________________________________________________
5. A Bíblia diz que somos administradores dos mistérios de Deus.
Qual é o requisito principal para ser um bom administrador? 1 Cor. 4:2
_______________________________________________________________

Você crê que vale à pena
sacrificar-se para apoiar a obra
de Deus? Por quê?
_________________________
_________________________
_________________________

6. O que Deus tem dado a você para administrar?

_________________________

_______________________________________________________________

_________________________

_______________________________________________________________

_________________________

ADMINISTRANDO MEU DINHEIRO
O dinheiro é uma das coisas que Deus nos dá para administrar.
Como você administra suas finanças? Você é prudente ou impulsivo?
A Bíblia ensina que é importante devolver a Deus uma parte do que
Ele nos dá. Essa parte se chama dízimo ou oferta.

Que advertência Jesus dá aos
que confiam nas próprias
riquezas?
Lucas 12.16-21
_________________________
_________________________

7. Como devemos fazer nossas ofertas? 1 Cor 16:2 _____________________

_________________________

_______________________________________________________________

_________________________

Isto significa que é importante apoiar a obra de Deus regularmente, e não
esporadicamente. O primeiro dia da semana se refere ao Domingo.

_________________________
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_________________________

PARA CALCULAR

8. Você acha correto contribuir apenas quando tem dinheiro extra?
Sim ❏ Não ❏

Quanto você recebe ao mês?
________________________
Quanto seria 10% do que você
recebe? ___________________
(10% se representa assim:
Ex: $ 350 dividido por 10 = 35).
Nesse caso, o dízimo é igual a
$ 35.
Minha igreja deve ser a primeira
a receber meu apoio econômico,
porque é onde recebo meus
ensinos, apoio e cuidado
espiritual.
Com a ajuda de Deus, proponho
a oferecer a minha igreja o ideal
que Deus requer de mim.

Por quê? _____________________________________

______________________________________________________________
9. O que diz 1 Cor 16.2 quanto às ofertas?
______________________________________________________________
“Segundo as posses” significa dar de acordo com o que temos.
Quem recebe mais oferece mais. Quem recebe menos oferece menos.
10. No Antigo Testamento o dízimo era uma ordenança. (Levítico 27.30-32).
O que é o dízimo? _____________________________________________
A décima parte representa o dízimo, ou seja, 10%.
11. Nos tempos antigos se ofereciam 10% de suas entradas a Deus. E hoje,
quem está em Cristo, também deve dedicar o dízimo? Sim ❏ Não ❏
COM QUE ATITUDE DEVEMOS OFERTAR?
12 De acordo com 2 Cor 9.6, minha oferta é um investimento na obra de
Deus. Portanto, devo dar ________________________________________

PARA CRESCER

Apesar dos cristãos da Macedônia serem pobres, ofertavam com
generosidade. Havia esforço (2 Cor 8.1-3). Apoiar a obra de Deus não
é privilégio apenas para gente que tem muito dinheiro.

Leia esta semana
1 Coríntios 15-16 e
Salmo 12-16
(um capítulo por dia).

13. Segundo 2 Co 9.7 devemos ofertar com ______________________ no
coração. Isto significa que é importante planejar e dar com alegria, não
por mero impulso.

Memorize 2 Coríntios 9.6

14. Segundo 2 Cor 9.7, devemos dar “não com ________________________

“E digo isto: Que o que semeia
pouco, pouco também ceifará;
e o que semeia em abundância
em abundância também ceifará.” RC
“Lembrem-se: aquele que
semeia pouco, também colherá
pouco, e aquele que semeia
com fartura, também colherá
fartamente.” NVI

nem por ___________________, porque Deus ama __________________
________________________.”
15. Com o quê precisamos tomar cuidado segundo Mateus 6.1-2?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Como se deve ofertar? Mateus 6.3-4 ______________________________
______________________________________________________________

AS BÊNÇÃOS DE OFERTAR
16. O que as passagens abaixo dizem sobre as bênçãos de ofertar?
2 Cor 9.6 ________________________________________________________
_________________________________________________________________
Atos 20.35 _______________________________________________________
Por que a bênção de dar é maior do que receber? ______________________
_________________________________________________________________
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Passo 11

Posso, Mas Convém?
Escreva FALSO (F) OU VERDADEIRO (V)
____ Há coisas que a Bíblia não proíbe, mas também não me
convêm.
____ Minhas atitudes podem servir de pedra de tropeço para outros.
____ Minha liberdade em Cristo me permite fazer o que bem quero.

Na sociedade há
muitas controvérsias
que prejudicam os cristãos.
Por exemplo, diferentes opiniões sobre roupas, música, diversão, bebida, etc.
Práticas duvidosas causam controvérsias entre os cristãos porque uns
consideram que é bom e outros não. Sempre haverá opiniões diferentes
com relação às questões bíblicas.
Paulo enfrentou muita controvérsia em sua época. Se os crentes poderiam
ou não comer o que tinha sido sacrificado aos ídolos. Para tomar decisões
acertadas tiramos os seguintes princípios de seus ensinos:
É CONVENIENTE?

PARA REFLETIR
Faça uma análise de sua vida.
Tem alguém crescendo através de suas atitudes?
Faça uma relação do que
serve como pedra de tropeço
aos outros. Peça ao Senhor
que te ajude a vencer por
amor aos demais.
_________________________

1. Em 1 Coríntios 10.23 Paulo apresenta um princípio importante para nossa

_________________________

vida: Tudo _____________________ mas nem tudo ______________.

_________________________

O que significa isto?_______________________________________________
________________________________________________________________
2. Você poderia dar um exemplo de alguma coisa que a Bíblia não proíbe e
mesmo assim você sabe que não é conveniente? ______________________
________________________________________________________________
3. Por que não convém fazer de tudo? Pense na frase de 1 Coríntios 10.23
e responda: Temos liberdade para fazer de tudo. Mas nem tudo

_________________________

Agora pense como ajudar
outros irmãos a crescerem.
Anote exemplos concretos:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

____________________________________________
Quando determinada coisa não edifica, o melhor é evitar. Mesmo que seja
permitido. Para julgar o que é correto fazermos é necessário perguntar:
		

• Isto me ajuda a crescer como cristão?

		

• Poderia me prejudicar de algum modo?

4. Leia 1 Coríntios 6.12. O que você entende? __________________________
________________________________________________________________
Alguns cristãos são muito influenciados pela moda, pela música, televisão,
etc. Geralmente eles não percebem essa influência em suas vidas.

PARA ESTUDAR
Leia
Col 3.23-24
e escreva os
princípios
que contém:
_________________________
_________________________
_________________________

5. É conveniente que você seja dominado por alguma dessas coisas? _______
Você saberia dizer se tem algo dominando sua vida hoje que não deveria?
__________. Escreva o que é: ______________________________________
________________________________________________________________
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_________________________
_________________________

COMO O PRINCÍPIO DO AMOR AFETA AOS OUTROS?
PARA
FAZER

6. Que advertência há em 1 Coríntios 8.9? ____________________________
_______________________________________________________________

Leia e medite em
1 Coríntios 10.23-33.
Tire aplicações práticas para
sua vida.
_________________________
_________________________
_________________________

7. Em 1 Coríntios 8.13 Paulo deixa claro sua posição quanto à pedra de
tropeço. O que ele demonstra com isso? ____________________________
_______________________________________________________________
8. Quais os costumes o crente deve evitar? Romanos 14.13

_________________________

_______________________________________________________________

_________________________

_______________________________________________________________

_________________________
_________________________

9. Anote o que, em sua vida, poderia causar tropeço a outros. ___________

_________________________

_______________________________________________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

GLORIFICA A DEUS?

10. Segundo Romanos 14.19, devemos seguir o que _____________________
________________e a ___________________________________________.
“Ninguém busque seu próprio bem, senão o dos outros”. 1 Cor 10.24
O amor por outras pessoas deve ser um princípio de vida.
Existem costumes que são bons para uns e não para outros.
O modo de falar, de vestir, de se divertir, etc.
Portanto, o amor oferece liberdade até o limite da liberdade do próximo.

11. Qual deve ser nossa meta através das atitudes? 1 Coríntios 10.31 _______________
_______________________________________________________________________
Pergunte-se: Posso fazer isso e glorificar a Deus ao mesmo tempo?
EM RESUMO Para decidir em áreas duvidosas preciso levar em conta:
• Ainda que não seja proibido, me convém? Ajuda a crescer?
• Como isso afeta meus irmãos? Ajuda ou faz tropeçar?
• Isso glorifica ou escandaliza a Deus?
PARA CRESCER
Leia esta semana
2 Coríntios 1-7
(um capítulo por dia).
Memorize
1 Coríntios 10.23
“Todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas me
convêm: todas as coisas me
são lícitas, mas nem todas as
coisas edificam.” RC
“Tudo é permitido”, mas
nem tudo convém. “Tudo é
permitido”, mas nem tudo
edifica. NVI

EVITE OS EXTREMOS
A Libertinagem: Quando alguém pratica a liberdade sem a prudência.
Não examinando o que realmente convém para o seu crescimento.
Não se preocupa com as atitudes que prejudicam a fé dos irmãos mais novos.
Não se preocupa com os demais.
O Legalismo: Muitas pessoas regem suas vidas pelas proibições. Pensam que
através disso se tornam mais espirituais. O conceito de espiritualidade está
baseado no que não se faz enquanto julgam aqueles que sentem liberdade
em Cristo para fazer determinadas coisas que eles duvidam que sejam legais.
Os legalistas geralmente são muito críticos e negativistas.
Uma Vida Equilibrada: Esta pessoa examina o que é duvidoso evitando
o que prejudica aos outros. Não julga as opiniões, mas prefere limitar sua
liberdade por amor aos outros. Não é vista como pedra de tropeço. Sempre
glorifica a Deus com suas atitudes.
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Passo 12

Tomando Decisões Sábias
Escreva FALSO (F) OU VERDADEIRO (V)
____ O único guia de confiança é a Bíblia.
____ Todos os pregadores se baseiam na Bíblia.

O que devemos fazer?
Em quem podemos acreditar?
Que igreja devo frequentar?

____ É importante não só estudar a Bíblia, mas cumprir.

Fazemos certas perguntas por que o mundo em que vivemos é muito
contraditório e confuso: Quem tem a verdade? Como tomar decisões com
sabedoria? Como saber a diferença entre uma coisa e outra, certo e errado?
A BÍBLIA ENSINA O CAMINHO CORRETO
1. Em um mundo de tantas opiniões, onde encontrar a Verdade? João 17.17
_______________________________________________________________
2. O que é mais correto dizer?

❏ A Bíblia contém a verdade
❏ A Bíblia é a verdade.

3. Como a Bíblia influencia nossa vida?
Salmo 119.98 ___________________________________________________
Salmos 119.130 _________________________________________________
4. Além de estudar a Bíblia é importante: Mateus 7. 24-27:
Aquele que _________ as palavras de Jesus e as ________________ é
como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. v. 24
Mas aquele que _________ as palavras de Jesus e ___________________
é como um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. v.26
5. Qual a diferença principal entre os que constroem sobre a rocha e os que
constroem sobre a areia? _________________________________________
_______________________________________________________________
6. Segundo João 7.17 como discernir entre o falso mestre e o verdadeiro?
_______________________________________________________________
De acordo com esta passagem não é suficiente conhecer a
Bíblia, e sim estar disposto a obedecer o que Deus nos manda.
Veja também Tiago 1.22-24.

PARA DECIDIR
Talvez depois de estudar esta
lição você perceba que já lhe
faltou entendimento espiritual
alguma vez.
Talvez tenha ouvido conselhos
sem nenhuma sabedoria ou tenha se sujeitado a pessoas que
fazem manipulação e
não ensinam o que a Bíblia
fala de verdade. Pode ter se
emocionado sem avaliar a
mensagem pregada.
Seja o que for você percebeu
a necessidade de mais
discernimento. Mas como
adquirir?
Não esqueça: “Para saber se
o dinheiro é falso, o caixa do
banco precisa conhecer
o verdadeiro. É impossível
conhecer todo o dinheiro falso,
mas conhecendo bem o que é
verdadeiro... aí fica fácil
perceber quando for falso.
Para discernir espiritualmente
entre o falso e o verdadeiro
é necessário conhecer bem a
Bíblia.
❏ Estou decidido a me dedicar
mais ao estudo da Palavra
de Deus.
❏ Vou separar meu momento
diário com Deus

CUIDADO COM OS FALSOS MESTRES

________________ (hora)

7. Se o pregador é popular, confirma que ele é fiel à Bíblia? Sim ❏ Não ❏
8. Há muitos mestres e pregadores que falam de Deus, mas não dizem a
verdade. O que nos ensina Mateus 7.15 ____________________________
_______________________________________________________________
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_________________________
Assinatura
_________________________
Data

PARA SE APROFUNDAR
Como descobrir a vontade de
Deus nas decisões sérias da
minha vida?
Veja o recorte do Apêndice
sobre: Conhecendo A
Vontade de Deus

9. Como podemos conhecer os verdadeiros mestres? Mateus 7.16-17
______________________________________________________________
10. Paulo, em 2 Timóteo 2.15, insta a "____________________ a palavra
da verdade”. Quer dizer que devemos ter cuidado para não distorcer
a Bíblia, usando para interesse pessoal e manipulando as pessoas. Veja
também 1 Tessalonicenses 2.3-6
11. Existem pregadores que usam mal a Bíblia? Sim ❏ Não ❏
Como descobrir quando alguém distorce o que a Bíblia diz?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

COMO ESCOLHER UMA IGREJA QUE PREGA A VERDADE
Estas perguntas podem ajudar na avaliação de sua igreja:
Sim ❏ Não ❏

As mensagens pregadas expõem a Bíblia em forma
ordenada e clara?

Algumas igrejas se baseiam em
tradições religiosas mais do que
na Bíblia. Às vezes as tradições
distorcem o que a Bíblia ensina.

Sim ❏ Não ❏

Os líderes são homens de fé? Demonstram o fruto
do Espírito?

Sim ❏ Não ❏

Você guarda apenas o que diz o pregador ou pensa
também por si mesmo?

Você conhece alguma tradição
religiosa que não tem sentido
na Bíblia?

Sim ❏ Não ❏

Você percebe alguma manipulação?

Sim ❏ Não ❏

Os membros desta igreja se preocupam uns com os outros?

Sim ❏ Não ❏

O que predomina é o ensino bíblico ou o emocionalismo?

Sim ❏ Não ❏

Os crentes são desafiados a estudar a Bíblia?

Sim ❏ Não ❏

Nessa igreja há muita oração ou apenas falatório?

Sim ❏ Não ❏

As mensagens ajudam a crescer?

Sim ❏ Não ❏

O amor supera as regras?

PARA REFLETIR

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

INTERPRETANDO A BÍBLIA
PARA CRESCER
Leia esta semana
2 Coríntios 8-13
e Salmo 17
(um capítulo por dia).

Por que há tanta confusão quanto ao significado de
algumas passagens? Simples princípios que podem ajudar:
✓

É preciso ler a Escritura com a mente aberta para o que o Espírito Santo
deseja falar.

✓

Interprete a Bíblia literalmente. É preciso entender o sentido das palavras
antes de “espiritualizar” ou buscar significados escondidos.

✓

É preciso contextualizar para depois interpretar. O “contexto” se refere
aos versículos que vêem antes e depois.

✓

A Bíblia se interpreta a si mesma, comparando uma passagem com
outras. Significa que podemos interpretar uma passagem à luz de outras
passagens mais fáceis.

✓

Considere as figuras de linguagem como metáforas, comparações, analogias, hipérbole, etc. Por exemplo, quando Cristo disse, “Sou o caminho”,
sabemos que está falando no sentido figurado.

Memorize 2 Timóteo 2.15
“Procura apresentar-te a
Deus aprovado, como obreiro
que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a
Palavra da Verdade.” RC
“Procure apresentar-se a Deus
aprovado, como obreiro que
não tem do que se envergonhar
e que maneja corretamente a
Palavra da Verdade”. NVI
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Passo 13

Compartilhando de Cristo
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ Evangelizar ou não é uma escolha pessoal.
____ A maioria das pessoas vai para o céu.
____ Um cristão de verdade tem amor pelos perdidos.

Lembremos que, evangelizar é compartilhar com outras pessoas
o plano de salvação, para que aceitem a Jesus como Salvador.
POR QUE EVANGELIZAR?
1. O que diz em Romanos 3.10 - 12,23 da condição do ser humano?
________________________________________________________________
Portanto, precisamos de Jesus em nosso coração.
PARA REFLETIR

2. Há dois caminhos e dois destinos (Mateus 7.13-14 ).
O largo leva à __________________ e o apertado leva a _______________.
Para onde você acha que vai a maioria das pessoas? ___________________
3. Uma das razões porque muitos se perdem é que há muitos ____________
_____________ Mateus 7.15. Jesus descreveu os falsos profetas como
lobos vestidos de ovelhas, indicando que os falsos ensinos parece ser algo
atrativo e bom.
4. Em 1 João 2.28 manda-nos ___________________ em Cristo, para que

Leia Apocalipse 20.11-15 e
escolha uma das seguintes
opções:
❏ Você gostaria que sua
família e seus amigos
fossem lançados no
inferno?
❏ Você gostaria de estar com
eles no céu desfrutando de
toda eternidade?
Apoc 21.1- 7

em sua vinda não sejamos ________________________.
Quem permanece em Cristo obedece a seus mandamentos pregando o
Evangelho ao mundo inteiro. Não sabemos quando. Mas estamos cada dia
mais perto da volta de Jesus. Romanos 13.11.
5. Evangelizar não é apenas uma opção. Leia as seguintes passagens
e anote cada mandamento.
Mateus 28.19 ___________________________________________________
Atos 1.8 ________________________________________________________
2 Timóteo 4.2 ___________________________________________________
Há outras onde percebemos que evangelizar não é só opção.
É bom que todo crente apresente a mensagem de Cristo. Mas para que
tenhamos êxito precisamos cumprir certos requisitos:

PARA FAZER
Quero me comprometer a orar
pelas seguintes pessoas. Para
que Deus me dê oportunidades
de compartilhar de Cristo:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

REQUISITOS PARA EVANGELIZAR

_________________________

6. Devemos ter nascido _______________________. João 3.3.
7. Segundo João 15.4-5, devemos __________________ em Cristo.
Isto é viver em comunhão com Cristo. Dependendo dele sempre.
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CONSELHOS
PARA O
EVANGELISTA

8. Precisamos ter ____________________ pelas pessoas, assim como Jesus
teve. Mateus 9.36; 14.14.

1. Seja sincero. As pessoas
notam isso.

9. Segundo Mateus 7.29, é preciso ter ______________________.
Isto não significa andar curando e fazendo milagres por toda parte.
Precisamos ter base nas Escrituras para pregar. Sobretudo, demonstrar
com nossa vida o que Cristo fez por nós. (Mateus 5.16).

2. Cuide do aspecto da
aparência.

10. Não ter ___________________ de testemunhar de Cristo. 2 Timóteo 1.8

3. Seja amável com a pessoa.
Às vezes, o importante é
como falar e não o que falar.
4. Fale para convencer e não
para vencer.
5. Escute a pessoa. Isso ajuda na
apresentação da mensagem.
6. Memorize versículos para falar
durante sua evangelização.

PARA PENSAR
Leia as recomendações de
1 Pedro 3.15 e reescreva-as:

DEVERES DE QUEM EVANGELIZA
Orar: Peça a Deus que oriente com seu Santo Espírito para que você
possa falar no momento certo.
Conhecer a Bíblia: É importante o mensageiro de Deus estudar
diariamente a Bíblia porque ela é que dá testemunho de Jesus.
João 5.39
Memorize o Plano de Salvação: Veja o Plano resumido no
Apêndice 2. É importante ter um plano memorizado para aproveitar as
oportunidades. Memorizando o plano de salvação temos mais confiança
para falar.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

COMO INICIAR UMA CONVERSA EVANGELÍSTICA?
Depender do Espírito Santo para abrir caminho.
Veja perguntas que podem ajudar:

__________________________
__________________________

✓

Suponha que você morreria hoje e Deus perguntasse:
“Por que eu deixaria você entrar no céu?” O que você responderia?
A resposta a essa pergunta indica se a pessoa entende o Evangelho ou se
confia em obras para salvar-se, etc.

✓

Em sua opinião, O que fazer para ir para o céu?
Você gostaria de saber o que a Bíblia diz sobre esse tema?

✓

Poderia ajudar com a sua opinião sobre “este folheto”?
Se a pessoa diz que sim, apresente o Plano de Salvação.

✓

Falando sobre problemas do mundo (crime, relacionamentos, etc.)
pergunte:

PARA CRESCER
Leia esta semana
1 Timóteo 1-6
e Salmo 18
(um capítulo por dia).
Memorize Romanos 10.15
“E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito:
Quão formosos os pés dos
que anunciam a paz, dos que
anunciam coisas boas!” RC
“E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito:
Como são belos os pés dos que
anunciam boas novas! NVI

Qual seria a solução para tantos problemas?
Quais as respostas da Bíblia sobre isso?
✓

Você está seguro de ir para o céu se fosse preciso hoje?
Você gostaria de saber como receber segurança da salvação?

✓

Se uma pessoa contar um problema pessoal, pergunte:
Posso orar por você agora?
Muitas pessoas se sentem agradecidas por esse interesse. Isso abre a
porta para compartilhar do Evangelho em outra ocasião.

✓

Como está sua peregrinação espiritual?

✓

Alguma vez falaram para você o modo de conhecer a Deus?
Permite falar um pouco sobre isso de acordo com a Bíblia?
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Passo 14

O Futuro
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ Arrebatamento e tribulação é a mesma coisa.
____ Os descrentes terão rigor no juízo.
____ A qualquer momento Jesus volta para buscar sua igreja.

Perguntas que surgem diante das aflições: Como será nosso futuro? Deus
ainda está no controle das coisas? A Bíblia descreve o plano de Deus para o
futuro. Vejamos:

Volta de
Jesus

O Calendário Profético

A Tribulação

Reino Milenar

7 anos

1000 anos

Tempo Presente
Ressurreição dos
que morreram
com Cristo

Ressurreição dos
Homens de Deus do
Antigo Testamento

Ressurreição dos
Ímpios para o juízo
final Grand
Trono Branco

A Igreja

Arrebatamento

Nota importante: Há diferentes pontos de vista quanto ao futuro. Esta lição e a
seguinte refletem o ponto de vista do autor sobre a vinda premilenista de Cristo
e o arrebatamento antes da grande tribulação. Não todos os cristãos têm esta
interpretação. Portanto, não permita que seja um ponto de controvérsia entre
os irmãos de seu grupo. Se tiver dúvidas, consulte com seu pastor.

PARA REFLETIR
Você tem algum parente
falecido? Leia e medite um
pouco em 1 Tes 4.13-16?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

A Eternidade
Céu
para os justos

___________________________
___________________________

Inferno
para os incrédulos

O ARREBATAMENTO
A Bíblia ensina que Jesus virá a qualquer momento buscar sua igreja. Isto
se chama arrebatamento. Ele virá sobre as nuvens. Um evento totalmente
distinto. Leia 1 Tes 4.13-18; 1 Cor. 15.1-53
Paulo responde a seguinte pergunta: O que acontecerá com aqueles que
morreram com Cristo? Vejamos sua resposta:
1. Ocorrerá o som da trombeta e a descida de Jesus dos céus?
v. 16 ___________________________________________________________
v. 17 ___________________________________________________________
2. Quem vai arrebatar a igreja? v. 16 __________________________________
3. Onde nos encontraremos com o Senhor? v. 17 _______________________
4. Onde estaremos depois do arrebatamento? v. 17 ____________________
Leia 1 Coríntios 15:51-53 e responda as seguintes perguntas:
5. “Não todos _______________ mas todos seremos ________________” v.51
A palavra “dormiremos” é uma referência à morte. Não todos morrerão
porque serão arrebatados antes de morrer.
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PARA PENSAR
A Bíblia garante que todo
religioso será arrebatado?
Sim ❏ Não ❏
Você concorda que há crentes
que não são verdadeiros
discípulos de Cristo?
Sim ❏ Não ❏
Você conhece alguém que pensa que está salvo, mas não está?
Sim ❏ Não ❏
Como ficarão essas pessoas no
arrebatamento?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Você acha que todo cristão estando vivo será arrebatado? ____________
PARA CRESCER
Leia esta semana
2 Timóteo 1- 4
e Salmo 19-21
(um capítulo por dia).
Memorize
1 Tessalonicenses 4.17
“Depois nós, os que ficarmos
vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e
assim estaremos sempre com o
Senhor.” RC
“Depois nós, os que estivermos
vivos seremos arrebatados com
eles nas nuvens, para o encontro
com o Senhor nos ares. E assim
estaremos com o Senhor para
sempre.” NVI

6. No arrebatamento, o que é corruptível se tornará ___________________,
e o que é mortal se tornará ____________________ v. 53
O que significa isto? ____________________________________________
______________________________________________________________
7. Quanto tempo vai durar o arrebatamento? v. 52 ____________________
______________________________________________________________
Resumindo: A qualquer momento Cristo virá para arrebatar sua
igreja. Será num piscar de olhos. Os que morreram com Cristo serão
ressuscitados e, imediatamente, os vivos também serão levados para
estar com Cristo para sempre, na eternidade. Assim, mortos e vivos
serão transformados. Receberão um corpo novo, espiritual, sem
defeitos, sem enfermidades e sem pecado.
A TRIBULAÇÃO
A Bíblia diz que depois do arrebatamento da igreja, haverá tribulação no
mundo.

PARA MEDITAR
Algumas pessoas ouvem o
Evangelho e não aceitam a Jesus.
Pensam que poderão aceitar Jesus
depois do arrebatamento.
O que você pensa da Grande Tribulação descrita na Bíblia? Antes
de responder, leia
Apoc. 20.4 e veja o que
acontecerá com quem deseja se
converter durante essa tribulação.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

8. Mateus 24.21 diz que haverá grande ________________, como jamais
houve desde o princípio.
O v. 22 diz que não haveria sobreviventes se não fosse pela intervenção
de Deus.
O livro de Apocalipse descreve a tribulação assim:
✓ Começa logo após o arrebatamento da igreja
✓ Será o momento da ira de Deus contra os pervertidos
Apoc. 14.19-20
✓ Haverá juízo na terra (Apoc. 6, 8-9, 15-16). Será guerra, fome, morte, pragas e terremotos. As florestas serão destruídas, bem como a
água e todo ser que vive no mar. As pessoas serão
atormentadas com uma dor tão grande que terão desejo de morrer.
✓ O mundo cairá no domínio do anticristo, inimigo declarado de
Deus e de seu povo (Apoc. 13. 3, 4, 7)
✓ Muitos que seguem a Cristo serão perseguidos, inclusive até a
morte (Apoc 6. 9 - 11; 7. 9 - 14; 20. 4). Também será forte a
perseguição contra Israel (Apoc. 12; Mt 24).
✓ Haverá muitas religiões falsas para adorar o anticristo
(2 Tes 2. 3 - 4, 9; Apoc 13. 8, 11-18).
✓ A tribulação terminará quando Cristo julgar toda a maldade e
estabelecer o seu reino.
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Passo 15

Mais sobre o futuro
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ Com a segunda vinda de Jesus todos ficarão felizes.
____ Um dia o mundo será julgado por Cristo.
____ Os discípulos de Cristo serão lançados no inferno.

A SEGUNDA VINDA DE CRISTO
Cristo vem para buscar sua igreja. O arrebatamento será invisível.
No final da tribulação o mundo se colocará a ponto da destruição total.
1. Quem vai assistir a segunda vinda de Cristo à Terra? Apoc 1.7
_______________________________________________________________
2. Quando Cristo voltar, será surpresa para muitos.

PARA PENSAR
Nas condições em que o
mundo de hoje se encontra,
é possível que as pessoas se
sintam desanimadas e
duvidando que Deus esteja
realmente no controle.
Mas a Bíblia sempre indica o
que está por vir. Medite nas
seguintes passagens:

Leia Apoc 19.11-16 e responda:
3. Ele ______________ e _______________ com justiça. V. 11
4. Como o v. 15 descreve a vinda de Cristo? ___________________________
_______________________________________________________________
5. Quem precisa temer a vinda de Cristo? _____________________________
Ao contrário, para os justos, será uma alegria, sinal do fim do domínio de
Satanás e início do reino de Cristo.
6. Seu nome é ___________ e __________________ v. 11 Isto significa que
seu juízo será de acordo com a verdade. Cada um terá o que merece.
7. O v. 16 chama Cristo de ___________________ e _____________________.
Cristo vai estabelecer o seu reino perfeito. Porém, terá que julgar a maldade para a justiça triunfar em seu reinado.
Resumindo: No fim da grande tribulação Cristo cumprirá todo seu propósito: Julgar e reinar. Seu juízo sobre a maldade será terrível
porquanto seu reinado será perfeito e justo.
O REINO MILENAR
Depois da Segunda Vinda, Cristo estabelecerá seu reino perfeito de paz e justiça. Será chamado Reino Milenar.
8. O que ocorrerá com Satanás durante esse reinado? Apoc. 20.1-3
_______________________________________________________________
9. Isaías 11.4 descreve o milênio como um tempo de ________________ para
os pobres e _____________ para os ímpios.
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“...o Deus dos céus
estabelecerá um reino
que jamais será destruído...
Destruirá todos os reinos
daqueles reis e os
exterminará, mas esse
reino durará para sempre.”
Daniel 2.44

“Mas os santos do
Altíssimo receberão o
reino e o possuirão para
sempre; sim, para todo o
sempre.” Daniel 7.18

PARA REFLETIR

10. Haverá paz: Viverá o ___________ com o _____________ Isaías 11.6

O que mais predomina em sua
vida?

11. Não haverá maldade porque a terra se encherá do __________________

❏

❏

_____________________. Isaías 11.9

Ouro, prata e pedras
preciosas (aquilo que dura
para sempre)

O JUÍZO DOS CRISTÃOS

Madeira, feno e palha
(aquilo que se destrói)

12. Leia 2 Coríntios 5.9-10. Paulo disse que procurava agradar ao Senhor.
Por quê? v. 10 _________________________________________________

TODOS DEVEMOS
PRESTAR CONTAS A DEUS...

13. Com base em quê seremos julgados no tribunal de Cristo? v. 10
______________________________________________________________
Em 1 Coríntios 3.11-15, as obras de alguns cristãos são comparadas com
o ouro, prata e pedras preciosas, e permanecem após o juízo.
Outros cristãos constroem com madeira, feno e palha. Suas obras serão
queimadas no juízo.
14. Aquele cuja obra permanece, receberá _____________________. v. 14

PARA FAZER
Anote alguns nomes de pessoas
que você imagina que não estarão escritos no Livro da Vida:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
O que você poderia fazer para
mudar esse quadro? Peça a Deus
oportunidades para falar de
Cristo a essas pessoas.

Se a obra de alguém é queimada, ele sofrerá ______________. Contudo,
ele será _______________ , como alguém que escapa pelo fogo. (v. 15).
Isto significa que alguns estarão com mãos vazias, sem o que apresentar
a Deus. Terão recompensa diferente.
O JUÍZO DOS INCRÉDULOS DIANTE DO GRANDE TRONO BRANCO
Apocalipse 20.11-15 descreve o juízo dos mortos. Tudo será examinado.
15. Quem é o juiz? v. 12 __________________________________________
16. O que vai acontecer com aqueles que não tiverem seus nomes escritos no
Livro da Vida? v. 15 _____________________________________________
17. Como podemos descrever o lago de fogo? Apoc. 14.10 -11?

PARA CRESCER
Leia esta semana
Apoc. 19-22
e Salmo 22-24
(um capítulo por dia).
Memorize 2 Coríntios 5.10
“Porque todos devemos
comparecer ante o tribunal
de Cristo, para que cada um
receba segundo o que tiver feito
por meio do corpo, ou bem, ou
mal.” RC
“Pois todos nós devemos
comparecer perante o tribunal
de Cristo, para que cada um
receba de acordo com as obras
praticadas por meio do corpo,
quer sejam boas quer sejam
más.” NVI

______________________________________________________________
18. Quem vai para o lago de fogo? Apoc. 20.10 _________________
A ETERNIDADE
19. “A criação será libertada da _____________ da _____________ para a
______________ gloriosa dos filhos de Deus.” Rom 8.21
Depois do reino milenar e do juízo, Deus destruirá toda a criação. Então
a Jerusalém Celestial será como um novo céu e uma nova terra, onde
habitarão os remidos do Senhor. (Apoc. 21.1-3).
20. Anote algumas características da nova Jerusalém celestial:
21.4 __________________________________________________________
21.27 _________________________________________________________
22.3 __________________________________________________________
22.5 __________________________________________________________
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Apêndice 1

Conhecendo a Vontade de Deus
1. Você acredita que pode tornar a Palavra de
Deus conhecida? Se não, veja o Salmo 32.8.

12. O que lhe diz o sentido comum?
13. O que fazer? Tem alguma preferência?
Salmo 37:4

2. Você se dispõe a obedecer a vontade de Deus,
ou pensa que há outra opção? João 7.17

14. Antes de tomar qualquer decisão, pense
como afeta o espiritual, o físico, o emocional,
o social e o intelectual. Medite em 1 Cor 6.12
Lembre-se: O que não é proibido também
pode não ser conveniente!

3. Você alguma vez se dedicou completamente a
Cristo? Se ainda não fez isso, medite em Romanos
12.1-2 e peça ajuda a um irmão mais maduro na
fé.
4. Há pecado na sua vida precisando ser confessado? Estaria pensando em levar uma vida
normal tentando esconder de Deus algum pecado? Aproveite a oportunidade de fazer isso.
Leia: 1 João 1.9; Prov. 28.13; Salmo 66.18.

15. Avalie as conseqüências das decisões. O desejo
pelo prazer, riquezas, ansiedade, etc.
16. Como afeta o próximo? Serve como pedra de
tropeço? 1 Cor 10.23; Prov 14.21.
Glorifica a Deus? 1 Cor. 10.31

5. Você faz a vontade de Deus sempre? Isso é
muito importante! A leitura da Bíblia revela a
vontade de Deus.

17. Tem buscado conselho com irmãos mais
maduros na fé? Prov. 15.22

6. Diante das decisões que precisa tomar, você
se dispõe em seguir a orientação de Deus?
Ou você fica ouvindo muitas pessoas dando seus
conselhos? Ore para que seu coração se disponha
em fazer a vontade de Deus. Filipenses 2.13

18. Avalie se alguma decisão contraria os
mandamentos do Senhor.
19. Quando uma decisão não está clara, você se
dispõe a esperar com fé para que Deus lhe dê
paz e circunstâncias apropriadas?
Hebreus 10.36

7. Ore a respeito das decisões que deve tomar.
Ore com fé, confiando na resposta de Deus.
Leia Tiago 1.5 - 7; Marcos 10.51

20. Se há paz no coração e convicção de que é a
vontade de Deus proceda com confiança.
Atue pela fé. Romanos 14.23; Hebreus 11.6

8. Como anda seu momento diário com Deus?
Você está em comunhão com Deus? Tem lido a
Bíblia? Em caso negativo, comprometa-se hoje
mesmo para começar. Salmo 5.3
9. Deus fala através da leitura bíblica. Perceba que
algumas passagens tocam seu coração para
mudar sua forma de viver.
10. Sempre que for preciso peça informação dos
crentes mais maduros para ajudar na decisão.
11. Faça uma lista das vantagens e desvantagens
diante das decisões. Avalie cada uma diante da
Palavra de Deus.

36

Apêndice 2

Qual é a nossa mensagem?
Resumo do Evangelho:
Há muitas maneiras de apresentar o Evangelho. Podemos usar um conteúdo básico para
a salvação. O seguinte plano de salvação está adaptado das Quatro Leis Espirituais.
1° Entender o amor de Deus.
João 3.16

O amor de Deus

João 10.10

O plano de Deus

Por que a maioria das pessoas não experimenta o amor de Deus?
A resposta encontramos na lei número dois.
2° Reconhecer o pecado.
Romanos 3.23 Todos somos pecadores.
Romanos 6.23 A consequência é a morte espiritual.
Efésios 2.8- 9

Ninguém consegue se salvar sozinho.

3° Cristo é a única esperança.
Romanos 5.8; 2 Cor 5.21

Cristo morreu por nós; recebeu nosso castigo.

João 14.6

Cristo é o único caminho.

1 Cor 15.3-6

Cristo ressuscitou.

4° Devemos receber a Cristo como Salvador.
João 1.12

Receber a Cristo para tornar filho de Deus.

Apoc 3.20

Convidar Jesus para entrar em sua vida.
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Passo 1

“Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque
pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as
Escrituras que testemunham a meu respeito.” NVI

“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida
eterna, e são elas que de mim testificam.” RC

João 5.39

“Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois
sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão
descanso para suas almas.” NVI

“Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que
sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso
para a vossa alma.” RC

Mateus 11.29

“Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo; como
o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas
para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.” NVI

“E qualquer que, entre vós, quiser ser o primeiro, que seja
o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio
para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em
resgate de muitos.” RC

Mateus 20.27-28

			

Passo 6

Passo 5

		

Passo 4

“Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está
assentado à direita de Deus.” NVI

“Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas
que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de
Deus.” RC

Colossenses 3.1

“Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e
ele fugirá de vocês.” NVI

“Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá
de vós”. RC

Tiago 4.7 			

“Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar
firmes contra as ciladas do diabo.” NVI

“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.” RC

Efésios 6.11

Passo 9

Passo 8

		

Passo 7

“Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que
tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor
lhes perdoou.” NVI

“Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns
aos outros, se algum tiver queixa contra os outros; assim
como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.” RC

Colossenses 3.13

“Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante
do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra
você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro
reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente
sua oferta.” NVI

“Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa
ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro
com teu irmão, e depois vem, e apresenta a tua oferta.” RC

Mateus 5.23-24			

“Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos
maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância.
Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam
santos vocês também em tudo o que fizerem” NVI

“Como filhos obedientes, não vos conformando com as
concupiscências que antes havia em vossa ignorância; mas
como é santo aquele que vos chamou, sede vós também
santos em toda a vossa maneira de viver.” RC

1 Pedro 1.14-15 			

Recorte sobre as linhas pontilhadas e memorize:

Apêndice 3
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Passo 13

“E como pregarão, se não forem enviados? Como está
escrito: Como são belos os pés dos que anunciam boas
novas! NVI

Romanos 10.15

“Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também
colherá pouco, e aquele que semeia com fartura,
também colherá fartamente.” NVI

Passo 10

“E como pregarão, se não forem enviados? Como está
escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz,
dos que anunciam coisas boas!” RC

		

“Depois nós, os que estivermos vivos seremos
arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro
com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o
Senhor para sempre.” NVI

“Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos
arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos
sempre com o Senhor.” RC

Passo 14

“E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também
ceifará; e o que semeia em abundância em abundância
também ceifará.” RC

2 Coríntios 9.6

“Tudo é permitido”, mas nem tudo convém. “Tudo é
permitido”, mas nem tudo edifica. NVI

“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as
coisas me convêm: todas as coisas me são lícitas, mas
nem todas as coisas edificam.” RC

		

1 Tessalonicenses 4.17

Passo 11

1 Coríntios 10.23

		

“Pois todos nós devemos comparecer perante o
tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo
com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam
boas quer sejam más.” NVI

Passo 15

“Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro
que não tem do que se envergonhar e que maneja
corretamente a Palavra da Verdade”. NVI

2 Coríntios 5.10 		
“Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de
Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver
feito por meio do corpo, ou bem, ou mal.” RC

Passo 12

“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem
a Palavra da Verdade.” RC

2 Timóteo 2.15 			
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