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Guia
do
professor

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 específicas. As tarefas
dos quadros ao lado de cada lição estão
desenhadas com este propósito. Use-as.

1. 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.

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

2. 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.

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.

3. 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.

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.

4. Procure ser objetivo nas reuniões.
5. Anime o estudante a responder as perguntas
com suas próprias palavras. Evite que copie
textualmente as palavras de sua Bíblia. Isto o
ajudará a entender o significado dos textos
estudados.

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.

6. Evite pregar para ele. Use perguntas para
descobrir o que o aluno entende e para
estimular sua participação ativa.
7. Prepare-se bem para cada estudo. Como
professor, você deve estar familiarizado com
o conteúdo e idéias chaves de cada lição.
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“...se vocês permanecerem
firmes na minha Palavra,
verdadeiramente serão
meus discípulos.
E. conhecerão
a Verdade,
e a Verdade
os libertará.”
João 8:31,32

METODOLOGIA
Este livro está voltado ao exame de algumas das principais
mentiras que o mundo ou o diabo usam para nos confundirem.
Veremos mentiras como: “Estou sozinho”, “No posso, é impossível”, “No mundo não há justiça”, “Deus não perdoará alguém
como eu”, “O dinheiro é tudo que preciso para ser feliz”, e
mais.
A cada mentira que Satanás ou o mundo utiliza daremos respostas bíblicas que nos permitem viver em liberdade e santidade.
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Passo 1

Mentiras que nos prendem

Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
_____ A causa principal do pecado na vida cristã é o diabo.
_____ Os não crentes acham nossa mensagem uma loucura.
_____ A arma principal de Satanás é a bruxaria.

AS MENTIRAS QUE ESCRAVISAM
Hoje estamos em uma grande batalha. Por que há tantos cristãos que vivem derrotados, fracassados ou
desanimados? Uns vivem presos por seu passado, isto é, pelas consequências de seus próprios pecados,
ou pelo dano que outros lhes causaram. Alguns são incapazes de vencer suas debilidades. Parecem viver
atrapalhados por uma força que não permite que sejam livres de fracasso e derrota. O que se passa?
1. De volta ao Jardim do Éden, podemos entender a origem de nossos problemas. Tudo começou com
umas simples mentiras. Gênesis 3:1 diz que a serpente era ______________ . Podemos ver sua astúcia
nas mentiras que usou para enganar a Eva. Aponte as mentiras que se encontra em Gn 3:1-7
v. 1 (compare com 2:16,17) _________________________________________________________________
v. 4-5 (compare com 2:17) __________________________________________________________________
v. 6 O fruto parecia bom e agradável. Mas esse fruto deu a Eva a sabedoria que ela buscava?
_________________________________________________________________________________________
2. Adão era mais inocente do que Eva? Por quê? v. 6, 12 __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Hoje, talvez a conversa fosse mais ou menos assim:
•

Satanás: Aham, Deus te proibiu de tudo, como se não quisesse tua
diversão? Basta de tantas restrições. Desfruta da vida; seja livre e não
aborrecido!
Não te preocupes, não vai te acontecer. Ninguém crê nessa fábula
sobre inferno; É uma invenção dos velhos para assustar e por medo.
Tem certeza de que Deus deseja o melhor ou só quer o controle?
Essas regras só travam tua liberdade e felicidade. Como terá êxito neste
mundo com tantas restrições?

•

Eva: Parece bom; eu desejo e mereço. Por que me privar deste prazer?
Não creio que seja tão mal. Até porque, não prejudico a ninguém; estou
sozinha.

•

Adão justifica seu pecado: Se Eva comeu, porque não posso também?
Qual é o problema? Todo o mundo faz o mesmo.

Satanás promete o melhor,
mas paga com o pior;
promete honra,
e traz a desgraça;
promete prazer,
e paga com dor;
promete lucro,
e dá prejuízo;
promete vida,
e traz a morte.1

Não é minha culpa; a mulher que me deste por companheira foi quem me ofereceu. Sou humano, como
poderia resistir a tantas tentações?O que dirão meus amigos se eu não faço o mesmo? Eles zombam de mim.
•

Eva: A serpente foi muito convincente; além do mais, Adão fez igual.

O mesmo ocorre hoje. Voltando a pergunta acima: Por que há tantos cristãos que vivem derrotados?
A razão principal é que se enganam atentando para mentiras que o diabo e o mundo transmitem.
Por não perceberem, permitem ao inimigo dirigir suas decisões, e como resultado garantem a derrota.
Às vezes, nem sequer dão conta de que estão em problemas.
6

A PARÁBOLA DA VACA

A ARMA PRINCIPAL DO DIABO

Certo homem obstinado parecia
não convencido enquanto discutia com o famoso Abraham
Lincoln. Então, Lincoln pergunta:
“Quantas patas tem uma vaca?”

5. João 8:44 descreve o diabo assim: Foi homicida desde o princípio e
nãos se firmou na _______________ porque não há ______________
nele. Ele é ___________________ e pai da __________________.

“Pelo que sei, são quatro”,
respondeu desconfiado.
“Isso mesmo”, afirma Lincoln.
“Agora, considerando o rabo da
vaca também como uma pata;
quantas patas tem a vaca?”
“Cinco”, ele responde orgulhoso.
“Enganado”, disse Lincoln.
“Considerar o rabo da vaca como
pata não a torna uma vaca de
cinco patas.” 2
Muitas pessoas defendem equivocadamente que cada um decide
por si mesmo se é bom ou mal.
Dizem que as normas bíblicas são
muito antiquadas para o mundo
moderno.
Apesar da sabedoria popular
dizer “Nada a ver”, não quer
dizer que seja assim. Pensam
que o pecado não é pecado só
porque não se referem a ele pelo
nome? Esta semana, escuta a
outros e repara os exemplos a sua
volta.

PARA CRESCER
Leia Lucas 1-7
esta semana
(um capítulo por dia).
Memorize João 8:44
“Vós sois filhos do diabo,
...quando ele diz uma mentira,
fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e o pai
da mentira.” CRF
“Vocês pertencem ao pai
de vocês, o diabo, ...quando
mente, fala a sua própria
língua, pois é mentiroso
e pai da mentira.” NVI

A mentira é sua arma principal para enganar, intimidar e escravizar.
Apesar de trabalhar através na bruxaria e possessão demoníaca, também causa prejuízos com uma simples mentira. Por exemplo, aos
jovens ele diz: “os velhos não sabem de nada.” O jovem se torna
rebelde e já não escuta conselhos de seus pais, professores, etc.
6. Ainda que Jesus ensinasse a Verdade, alguns não ________________.
João 8:45

Por quê? O v. 47 diz: Quem é de Deus _____________ as

palavras de Cristo, enquanto o filho do diabo não quer __________ e
muito menos crer. Tapando seus ouvidos, permite que a mentira o leve
a desgraça.
		 ALTO

A quem você tem escutado?

7. O mundo tem uma versão “da verdade” totalmente diferente da nossa.
Como compreender as coisas de Deus? 1 Coríntios 2:14
_____________________________________________________________
É possível entendê-las? _________________________________________
_____________________________________________________________
Nossa cultura fere constantemente as normas bíblicas. Vê o Evangelho
como algo ilógico e restritivo. Portanto, muito do que o mundo nos
ensina como “verdadeiro” é falso. Quando o incrédulo escolhe a mentira em vez da verdade as coisas correm mal. Pois sua vida está construída sobre algo que não é correto. Torna-se escravo da mentira. Para
ele não há nada absoluto, pensa que a verdade é relativa, mudando
apenas o tempo e as circunstâncias. Portanto, não se sujeita às normas
bíblicas. Crê que os homens fazem as regras, e não Deus.
8. Portanto, 1 Coríntios 2:15 diz que o homem espiritual ______________
todas as cosas. Assim, pode distinguir entre o falso e o verdadeiro e tomar decisões sabias. As lições que seguem neste manual nos advertem
sobre mentiras comuns. Para escapar do laço do diabo e do mundo é
preciso conhecer a verdade.
ALTO

Algo prático: Quando um cristão fala a verdade da Bíblia,
muitos rejeitam, pois a mente deles está bloqueada. Não podem entender e aceitar a verdade. Mas por nossa mensagem
ser tão rejeitada não devemos desanimar. Precisamos seguir
nadando contra a corrente de crenças populares baseadas
apenas em falsidades.

9. Então, vamos começar; aponte 3 exemplos de mentiras que tenham lhe
afetado no passado.
• ___________________________________________________________
• ___________________________________________________________
• ___________________________________________________________
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Passo 2

A verdade que nos liberta
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
_____ A maioria dos cristãos são maduros, é difícil serem
enganados com idéias falsas.
_____ Quem pratica pecado é escravo do pecado.
_____ A Bíblia nos torna livres porque ensina a verdade.

A VERDADE QUE NOS LIBERTA
Somos bombardeados por diferentes filosofias e crenças populares. Em quem vamos acreditar? Todos querem dirigir nossas vidas. Portanto, é preciso urgente saber distinguir entre a voz da verdade e o clamor da
falsidade.
1. Segundo o próprio Jesus, o quê nos torna livres? João 8:31-32 __________________________________
Se a Verdade nos liberta, então o que nos escraviza? ____________________________________________
2. Como conhecer a Verdade? João 8:31-32 _____________________________________________________
A Palavra de Cristo (a Bíblia) orienta a cada crente na Verdade. Infelizmente, muitos cristãos vivem na
ignorância. Não querem ler ou estudar a Bíblia. Desejam seguir apenas o que os outros dizem. Imagina
se não ensinam o que é correto! Podem caminhar mal. Até na igreja há ensinos que causam confusão.
Alguns também terminam mal porque apesar de conhecerem a Bíblia não vivem de acordo com ela.
3. Medita nesta historia: Certa vez, um preso disse: “Agradeço por ter sido preso. Quando estava livre
pensava que estava bem, mas era um ignorante preso em pecado. Agora leio a Bíblia, encontro a
Verdade que liberta, tenho vida eterna e paz.” 3
O que isso tem a ver com você? Ainda que nunca seja preso, sente-se livre? Os que conversavam com
Jesus em João 8:33 disseram que nunca haviam sido escravos de ninguém. O que Jesus lhes disse?
João 8:34 _______________________________________________________________________________
			

Alguma vez você sentiu a frustração ser preso a um pecado? Sim ❏ Não ❏

			

Até que ponto sua vida está fundamentada sobre a Verdade?
Quais das frases abaixo se aplicam a sua vida?

			
❏
❏
❏
❏
❏

Leio a Bíblia regularmente por conta própria.
Sou honesto e admito que meu conhecimento bíblico é muito limitado.
Não gosto de julgar os outros. Não me atrevo a dizer quem tem a verdade.
Tenho meu pensamento. Comparo o que dizem com o que a Bíblia diz.
Portanto, sou capaz de saber quem tem razão.
Deixo que outros cristãos e os líderes de minha igreja digam o que devo
fazer. Assim é mais fácil.

“...se vocês permanecerem
firmes na minha Palavra,
verdadeiramente serão
meus discípulos.
E conhecerão
a Verdade,
e a Verdade
os libertará.”
João 8.31,32

COMBATENDO A MENTIRA COM A VERDADE
4. Qual é a primeira peça da armadura de Deus mencionada em Efésios 6:14? ________________________
Por quê ela é tão importante? Como nos ajuda na guerra espiritual? _____________________________
_________________________________________________________________________________________
É interessante observar que a última peça da armadura é a Espada do Espírito, que é a Palavra de Deus,
onde se encontra a Verdade. A espada é uma arma defensiva e ofensiva. Protege das mentiras do diabo e ao mesmo tempo serve para atacar suas falsidades com a Verdade.
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5. O que nos ajuda a abandonar todo o caminho de mentira? Salmo 119:104 ________________________
Se não fosse pela Bíblia, não seria possível detectar e fugir das mentiras. Salmo 119:105 compara a Bíblia com uma lâmpada. Ilumina a mente e ajuda a detectar mentiras que poderiam desviar do Caminho.
6. De acordo com a questão acima, qual foi a decisão tomada pelo salmista? Salmo 119:106
________________________________________________________________________________________
A palavra “guardarei” (CRF) é traduzida como “cumprirei” na NVI e na Nova Tradução na Linguagem
de Hoje. Não basta encher a mente com informações! É preciso cumprir, ou seja, praticar o que se lê na
Bíblia.
VIVENDO NA VERDADE
7. Provérbios 3:3 exorta a nunca abandonar a misericórdia (amor na NVI) e a __________________, mas
escrevê-los na ________________________________________. Aponta um exemplo de como se pode
escrever a verdade em seu coração. _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8. 1 João 1:9-10 fala de _____________ nossos pecados. Confissão significa dizer a verdade sobre nossos
pecados. Ao deixar de encobrir a ofensa, permite-se que brilhe a luz da Verdade.
1 João 2:4 diz: Se alguém pretende conhecer a Deus, mas não guarda seus mandamentos, o tal é
___________ e ____________________________. Outra vez a ênfase está em obedecer, não só em saber.
9. Efésios 4:24-25 exorta a vestirmo-nos da nova natureza. Isto significa deixar a ___________________, e
falar a _____________. Por quê? ___________________________________________________________
10. Atos 17:10-11 diz que os crentes de Beréia eram mais nobres que os crentes de outros lugares. No só
receberam a Verdade, mas também _________________________________________________________
De que maneira podemos imitar aos de Beréia? _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
ALTO
PARA CRESCER
Leia Lucas 8-14
esta semana
(um capítulo
por dia).

•

“Se vocês permanecerem
firmes na minha Palavra,
verdadeiramente serão meus
discípulos. E conhecerão a
Verdade, e a Verdade os
libertará”. NVI

Se não está satisfeito com suas respostas nas questões da página
anterior ou se sente frustrado e atrapalhado, o que deve ser feito?
A resposta é: Permanecer na Palavra.

O que fazer para permanecer na Palavra esta semana?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

•

Permanecer na Palavra é mais que a leitura rápida de um texto. É necessário analisar a passagem para entender o que diz e o que significa. Porém,
ainda não é suficiente. Há mais um passo...

•

Depois de estudar uma passagem, é preciso fazer suas aplicações pessoais.
Tiago 1:22 diz que não é suficiente escutar a Palavra, é preciso

Memorize
João 8:31-32
“Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente
sereis meus discípulos;
E conhecereis a Verdade, e a
Verdade vos libertará.” CRF

•

________________________________________________________________
Ao terminar esse estudo, levante seus olhos para Deus e pergunta:
Senhor, o que devo fazer agora para por em prática o que acabo de ler?
O que esperas de mim como resposta?
•

Este livro está voltado para examinar algumas das principais mentiras que o
mundo e o diabo usam para nos confundirem. Começando com o passo 3
veremos mentiras como: “Estou sozinho”, “Impossível”, “Deus não perdoará alguém como eu” e mais. Para cada mentira daremos respostas bíblicas
que nos permitam viver em liberdade e santidade.
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Passo 3

Mentira: Estou Sozinho
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
_____ Deus não se interessa por pessoas que não lhe sejam fiéis.
_____ Para avançar na vida é preciso cuidar de si mesmo porque
ninguém mais se preocupará com você.
_____ Sempre há esperança, mesmo quando tudo parecer
obscuro e sem soluções.

A MENTIRA
Conta-se que alguém pôs um
aviso em um jornal que dizia:
“Ouvirei você falar por trinta
minutos sem fazer nenhum
comentário por apenas $5.00.”
Brincadeira? Zombaria? Não!
Quer saber? Aquele que fez o
anúncio recebia entre 10 e 20
chamadas por dia.
A dor da solidão é tão grande
que alguns estavam dispostos a
qualquer coisa em troca de 30
minutos de companheirismo. 4

“Me sinto completamente só”. “Ninguém pode me ajudar”. “Todos
me abandonaram”. “Sinto como se Deus estivesse longe ou que saiu
de férias”. Mesmo em meio às multidões, muitos sentem-se sozinhos,
abandonados, temerosos e desesperados. Na solidão, alguns preenchem
o tempo com atividades, amigos e trabalho para não terem que olhar no
espelho e perguntar: “Há alguém que se preocupa comigo?” Outros,
buscam desesperadamente o consolo em práticas duvidosas, em relações
abusivas, no sexo, álcool e drogas.
A RESPOSTA
Será verdade que está só? Não! Esta é uma das mentiras mais destrutivas
de nossos tempos. Como saber? A Bíblia está cheia de promessas para
quem se sente só e abandonado. Por exemplo:

1. O que diz em Isaías 41:10 para quem se sente só e abandonado? _________________________________
_________________________________________________________________________________________
Deus disse isto a seu povo rebelde e pecador. Mesmo não merecendo Sua presença, sempre estava com
eles.
2. Por que não temer ou desanimar? Anote as promessas de Isaías 41:10 e medite no significado de cada uma.
• __________________________________________

• _________________________________________

• __________________________________________

• _________________________________________

ALTO

Como você reage sabendo que estas promessas são certas? ________________________________________
E no caso de ignorar ou não acreditar nelas? ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. O Salmo 23 é um dos textos que tem dado consolo para muitos ao longo do tempo. Como Deus é
apresentado no Salmo 23:1-3? ______________________________________________________________
Qual é o trabalho de um pastor de ovelhas? Por exemplo, em que se diferencia de um pecuarista ou
agricultor? _______________________________________________________________________________
4. Qual é a razão da segurança em momentos difíceis? v. 4 _________________________________________
5. Quanto de sua vida pode ser conhecido por Deus? Salmo 139:1-5 ________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. É possível escapar da presença de Deus? Salmo 139:7-12 ________________________________________
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7. Como você se sente com os ensinos do Salmo 139? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8. Salmo 46:1-2 garante que você não está sozinho em momentos difíceis porque Deus é ______________
___________________________________________________________. Portanto, não ________________
ainda que a terra _____________________________________. O Senhor dos exércitos está conosco. v. 7
9. Leia o Salmo 145:18-19 Deus está ___________ de todos os que ___________________. Invocar é clamar
a Deus. Ao clamar a Deus, o que podemos esperar? v. 19 _______________________________________
Apesar de estar perto, a pessoa que não clama a Deus vive como se estivesse só e abandonada. Não
recebe consolo, então a tristeza, medo e angustia governam sua vida. Que tragédia!
ALTO

Há situações importantes em que você não clama a Deus? Por quê?
❏ Não sabe que Deus está perto, por não conhecer a Palavra.
❏ Não acredita que está perto porque não pode vê-lo.
❏ Não deseja se aproximar a Deus para não submeter-se a Ele.

10. O que você faz quando percebe que o futuro é incerto e tem dúvidas do
que está por vir? ______________________________________________
Quando Josué ia assumir a liderança sobre o povo de Israel, estavam a
ponto de entrar e conquistar a Terra Prometida. Não sabia o que ia acontecer ao adentrar em terreno inimigo, mas recebeu dois conselhos importantes.
Moisés disse: O Senhor é aquele que vai adiante de ti; Ele estará contigo,
não te deixará,nem te desamparará; não temas nem te espantes. Deut. 31:8
E Deus disse: Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas,
nem te espantes; porque o SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que
andares. Josué 1:9

11. O que havia nessas promessas para motivar a Josué durante seu tempo
de incertezas? __________________________________________________

UMA HISTÓRIA
INSPIRADORA
Leia a história de Eliseu e os
sírios em 2 Reis 6:8-18, prestando atenção especialmente aos v.
15-17. Qual a maior lição você
pode tirar dessa história?

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________________________________________________
Nem Josué, nem o povo estava só. Deus estaria com ele fielmente, não o
deixaria só, nem o desampararia; e não era apenas isto, mas também iria
adiante dele por onde quer que fosse.
12. Deus está ao nosso lado, é acessível e também nos tem brindado com
uma família a qual pertencer, a família de Deus. Efésios 2:18-19 diz:
“Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos
dos santos, e da família de Deus.”

PARA CRESCER
Esta semana leia
Lucas 15-21
(um capítulo por dia).
Memorize Isaías 41:10

Quais os seus sentimentos ao saber que é um concidadão da família de
Deus? ________________________________________________________
ALTO

Quando se sentir sozinho há duas opções:
• Viver como se estivesse sozinho de fato e cair em desespero ou
depressão.
• Olhar para cima e clamar a Deus, invisível, aceitando pela fé que
Ele está presente em sua vida.
Escolha uma dessas opções, mas lembre-se: Nunca está só, nem por
um momento!
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“Não temas, porque eu sou
contigo; não te assombres,
porque eu sou teu Deus; eu te
fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha
justiça.” CRF
“Por isso não tema, pois estou
com você; não tenha medo,
pois sou o seu Deus. Eu o
fortalecerei e o ajudarei; eu
o segurarei com a minha mão
direita vitoriosa”. NVI

Uma Entrega Diária a Jesus
Romanos 12:1 nos exorta a entregar nossos corpos a
Jesus. A seguinte oração pode servir de modelo para
essa entrega cotidiana:
“Senhor, eu 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, é templo do Senhor.
Enche-me do teu Santo Espírito.
Quero te obedecer, quero fazer tua vontade.”

Extraído de Nova Vida Em Cristo, Vol 1, Passo 4
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Descobrindo e desfazendo as mentiras
Princípios para ajudar-lhe a basear sua vida na Verdade e não na mentira.

Como já viu nas lições estudadas até aqui neste ponto,
o cristão só pode viver livre se a vida dele está baseada
na Verdade. Cada lição fala de uma mentira específica e depois dá respostas bíblicas para contrapor aos
efeitos dessa mentira em sua vida. Obviamente, não
seria possível falar de cada mentira que o diabo inventa,
mas pode-se aprender como reconhecer e combater as
mentiras quando se apresentam.

• Há algo em que acredito me fazendo sentir assim?
O que é? Está certo isso?
• De onde vêm meus pensamentos ou meus sentimentos atuais? De Deus ou do diabo? De mim
mesmo ou da minha cultura?
• Estou sendo pressionado por alguém a acreditar
ou a fazer algo de modo contrário à Bíblia?
• É possível que as circunstâncias atuais estejam distorcendo meu ponto de vista para o bem ou para
o mal?

Por outro lado, o que você acredita determina o que
faz. Se crê que algo é certo, viverá como se fosse certo.
Por exemplo, se confia que Deus não está vendo, viverá
uma vida desregrada. Por outro lado, se tem consciência
que Deus está presente, viverá em santidade. Se crê que
não pode, não poderá. Se crê que é um perdedor, viverá
perdendo. Se crê que é uma nova criatura, viverá com
vitória como uma nova pessoa. Se crê que algo é falso,
o rejeitará, ainda que seja verdadeiro. Os princípios que
você segue darão sabedoria para viver livre na Verdade.
1. Aprenda a pensar biblicamente. Isto ocorre quando
alguém ocupa a mente com a Palavra.
2. Estude bem a Bíblia, e não faça apenas leituras rápidas.
Ao estudar a Palavra regularmente, está criando na
mente uma biblioteca de conhecimento bíblico. Com
o passar do tempo vai adquirindo mais e mais recursos
que servem para enfrentar os problemas de cada dia.

• O que Deus fala sobre o que é comum em minha
cultura?
• Estou duvidando em algo que a Bíblia claramente
mostra que é certo?
• Estou duvidando por que não consigo confirmar
com meus olhos o que a Palavra ensina?
• Estou tomando decisões duvidosas por que não
quero me submeter ao que a Bíblia recomenda?
7. Medite nas implicações de suas decisões. Como
poderão afetar a curto e a longo prazo?
8. Está consciente de que a realidade pode ser outra,
diferente do que parece aos seus olhos? Deus é Soberano. Ele está presente. Tudo é possível para Deus.
Está disposto a focar a atenção no que Deus pode
fazer, ou apenas nas circunstâncias? Está disposto
a entregar tudo nas mãos de Deus e dizer: “Senhor,
aqui estou, teu servo, pronto para fazer tua vontade.
Confio em ti para todas as coisas na vida que para
mim podem parecer impossíveis. Eu não posso, mas
tu sim, podes.”?

3. Viva de acordo com os conhecimentos bíblicos que
tem. Ponha em prática a cada dia o que lê na Palavra.
4. Desenvolva o hábito de questionar o vê e ouve. Sem
tornar-se cético ou negativo, aprenda a examinar tudo
à luz da Palavra de Deus. pergunte continuamente:
Isto e correto? O que diz a Bíblia respeito?
5. Pense por si mesmo, não aceite algo somente porque
outros (mesmo que sejam cristãos) digam que é certo
ou porque seja comum fazerem.

9. O que Jesus faria nestas circunstâncias atuais?
10. Você dá mais importância ao que Deus fala ou ao que
dizem as pessoas?

6. Quando se sentir tentado, atribulado, desanimado,
em dúvidas ou mesmo entusiasmado, pergunte-se:
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Passo 4

Mentira: Impossível
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ Há momentos quando ninguém pode me ajudar.
______ Pensar que posso vencer meus problemas sem ajuda me
condena ao fracasso.
______ O poder de Deus se manifesta quando admito minha
fragilidade.

A MENTIRA
Alguma vez se você enfrentou circunstâncias tão difíceis que chegou a dizer: É impossível, não vejo saída,
melhor jogar a toalha? Talvez tenha pensado em mudar seu caráter sem êxito. Ou diz: Fracassei; não sou
bom pai, esposo ou filho... Já se sentiu um perdedor alguma vez? Já se sentiu frustrado por não alcançar
sua vitória na vida cristã enquanto outros parecem conseguir sempre? E a lista continua...
A RESPOSTA
Você não pode, mas Deus pode! Em Isaías 41:13 Jeová disse “não temas, eu te ajudo”. Veja ao longo da
história o que Deus tem feito. Por exemplo, coloque-se no lugar dos três jovens hebreus, frente ao rei de
Babilônia, ameaçados de serem deixados numa fornalha por desobedecer a ordem de adorar a imagem do
rei. Leia esta história inspiradora que conta como arriscaram suas vidas desafiando ao rei. Daniel 3:10-27.
1. Por que recusaram ajoelhar-se diante de um deus falso em meio à ameaça de morte? Daniel 3:17-18
________________________________________________________________________________________
E o resultado? Deus os tirou do fogo sãos e salvos, “nem o cheiro de fogo havia passado sobre eles”.
Daniel 3:19-27
2. O que em sua situação atual parece impossível? _______________________________________________
Como se sente ao ler Romanos 8:31-37? _____________________________________________________
3. O que seria mais difícil de crer do que na promessa feita a Maria, sendo virgem ter um filho? O anjo
ofereceu confiança ao dizer _______________________________________________________ Lucas 1:37
4. Se alguém tinha direito para dizer “é impossível” era Maria, em vez disso, qual foi sua resposta?
Lucas 1:38 ______________________________________________________________________________
ALTO

• Nós podemos dizer o mesmo hoje ao enfrentarmos situações que parecem “impossíveis”.
Precisamos decidir: Vamos confiar que não há nada impossível para Deus ou dar atenção ao
problema, jogar a toalha, perder toda esperança e assumir a depressão, a ira e a derrota?
• Quais as situações “impossíveis” você está enfrentando atualmente? Escreve em um rascunho.
Agora, ore por cada uma dizendo algo assim: “Deus, isto me parece impossível, mas creio que
é possível para Ti.”

5. Quais são os dois mandamentos em 1 Pedro 5:6-7 para a pessoa ansiosa?
v. 6 ______________________________________ Por quê? ______________________________________
v. 7 ______________________________________ Por quê? ______________________________________
6. Já falou alguma vez assim: “Não tenho o dinheiro, como pagarei o aluguel?” O que Jesus diz em Mateus
6:25? ________________________ Por quê? v. 26 _______________________________________________
Leia Mateus 6:26-32 onde Jesus assegura que Deus nos provê todas as necessidades diárias. Se Deus ali14

PARA CRESCER
Leia Lucas 22-24
e Salmo 33-36
(um capítulo
por dia).

menta as aves e provê vestimenta esplêndida para os lírios, não proverá
para nós que valemos muito más? Não precisa comiserar-se, pois Deus
não ignora nossas necessidades.
7. O que devemos buscar primeiro, antes que nos preocupar? Mateus 6:33
_____________________________________________________________

Memorize
2 Coríntios 12:9

Buscar o Reino de Deus significa submeter-se a cada momento a autoridade de Cristo, o Rei. O que Deus promete aos que se submetem a

E disse-me: A minha graça te
basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me
gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite
o poder de Cristo.” CRF

Ele? v. 33 ____________________________________________________

Mas Ele me disse: “Minha
graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza”. Portanto,
eu me gloriarei ainda mais
alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de
Cristo repouse em mim. NVI

8. Qual é a afirmação de Paulo em Filipenses 4:13? ___________________
_____________________________________________________________
Em seu contexto esta passagem fala de finanças. Paulo havia aprendido
a confiar suas necessidades em Deus tendo pouco ou muito. Isso também se aplica em todas as áreas da vida. Com Cristo, nada é impossível.
9. Quais dessas variações da frase “É impossível” afetam a você?
❏ Não posso perdoar.
❏ Não posso ter paciência.
❏ Não creio que Deus me perdoe.
❏ Não posso sair bem nos estudos.
❏ Nunca terei bons amigos.
❏ Não posso vencer as tentações.
❏ Me sinto como um fracassado.

❏ Não posso mudar meu caráter, sou assim mesmo.
❏ Nunca terei uma vida cristã vitoriosa.
❏ Meus problemas familiares não têm remédio.
❏ Não posso vencer meu apego a pornografia.
❏ Não vejo saída para minhas finanças.
❏ Não creio que Deus queira me usar
❏ Outro _________________________________

10. Pensando na lista acima, medite em 2 Coríntios 12:7-10. Por que Paulo
se alegrava em suas debilidades? v. 9 _____________________________
_____________________________________________________________
v. 10 porque quando estou ______________ então sou ______________
11. De quem depende a vitória?

❏ De mim

❏ De Deus

Ao sentir-se responsável por vencer os problemas com seus próprios
esforços, condena-se ao fracasso. Não é uma questão de se sobrepor.
Deus diz: Minha Graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza (humana). Paulo permitia que o poder de Deus repousasse
sobre ele. Viver na Graça significa depender de Deus e não de seus
próprios esforços.

PARA ANIMAR-SE
Se algum dia ficar desanimado
porque tudo parece impossível,
leia as seguintes passagens.
Podem servir de inspiração para
sua vida.
Hebreus 11, que fala sobre os
heróis da fé.
Daniel 6, que fala
sobre Daniel e os leões.

ALTO

É TEMPO DE DECIDIR
Marque as expressões com as quais está de acordo.

❏

Estou disposto a dizer: “Quando estou fraco, então sou forte”.
2 Cor.12:10

❏

Não focarei minha atenção em meus problemas ou limitações, mas
no poder de Deus que diz: “Não temas, eu te ajudo”. Isaías. 41:13

❏

Creio que tudo posso, em Cristo que me fortalece. Fil. 4:13

❏

Estou disposto a entregar minhas circunstâncias a Deus e dizer-lhe:

“Senhor, aqui estou, teu servo, pronto para fazer tua vontade.
Confio em ti para qualquer coisa que pareça impossível em minha vida.
Eu não posso, mas tu podes.”
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Passo 5

Mentira: Eu posso
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ Se eu me esforçar o suficiente, posso ser salvo.
______ Se eu me esforçar o suficiente, posso ter vida cristã vitoriosa.
______ Há ministérios baseados mais na força de vontade humana do
que no poder de Deus.

Esta mentira trata o problema da auto-suficiência. Quando você diz: “Sozinho, eu posso; sou capaz, pois
supero a muitos...” está confiando em si mesmo e não dá espaço para confiar em Deus.
“EU POSSO” E A SALVAÇÃO
O que pode contribuir para a sua salvação? Você é salvo por frequentar igrejas, por rezar muito ou deixar de
beber? As religiões do mundo se baseiam em uma idéia: Se a pessoa faz o que sua religião exige, será salvo.
Ainda que tenham diferentes requisitos, todas se baseiam em obras, ou seja, nesta mentira: “eu posso”.
.
1. Você pode contribuir
de algum modo para a salvação? Romanos 3:10, 20, 23-24.
________________________________________________________________________________________
2. Se você se esforça muito, pode salvar-se? ______ (Efésios 2:8-9) Por quê?__________________________
___________________________ O que é a “Graça”? ___________________________________________
Salvação é um presente de Deus que não pode ser comprada. Só pode rejeitar ou aceitar, pela fé.
3. Segundo Gálatas 3:10-11, os que querem justificar-se pela Lei (pelo esforço próprio) estão sob _________
porque não cumprem __________ o que a Lei exige. Ninguém cumpre 100% os dez mandamentos. Sempre
falham. Se a salvação fosse por obras, ninguém a alcançaria. Graças a Deus, é por fé, não por obras.
ALTO Quantas pessoas sinceras e “boas” estão sob maldição e perdidas por confiarem nessa mentira: “eu posso”?

“EU POSSO” E A VIDA CRISTÃ
Se não pode contribuir nada para a salvação, como pode contribuir na vida cristã? Qual é o lugar das obras
e do esforço pessoal? Apesar de não ser salvo pelas obras, não resta dúvidas de que representam frutos da
salvação. Efésios 2:10 diz que somos “criados em Cristo para boas obras”. A questão não gira em torno
das boas obras, mas na fonte que nos motiva a prática de boas obras. De onde vêm as obras, de si
mesmo ou de Deus trabalhando em sua vida?
4. De volta a 2 Coríntios 12:7-10 visto na lição anterior. No princípio do capítulo, Paulo teve uma visão a
qual ninguém mais havia tido. Porém, depois disso lhe foi dado um espinho na carne. Ele pediu a Deus
por três vezes que lhe tirasse esta prova, mas não resultou.
Qual foi o propósito dessa prova? 2 Cor. 12:7 ________________________________________________
Quando alguém desenvolve habilidades especiais, é fácil ficar orgulhoso: “Olha o fulano... eu sou mais
eu!” Então, Deus permite fragilidades para demonstrar que sem Ele ninguém chega a lugar nenhum.
5. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios 12:10 “quando estou ____________, então sou _______________.”
A fragilidade é um modo efetivo de lembrar suas limitações e assim frear o orgulho.
6. Leia Gálatas 2:20-21. Ao ser crucificado com Cristo, já ___________________ eu, mas ___________ vive
em mim. Agora vivo na _____ do Filho Deus. É uma mentira dizer “sou capaz” quando a essência da
vida cristã significa deixar Cristo viver através de mim.
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O que determina sua relação com Deus? v. 21 Não é o que você faz para
Deus, mas o que Cristo fez por você.
7. Em João 15, Jesus disse que Ele é a videira e nós, os ramos. O que nos
ensina v. 4-5 sobre a idéia de que “eu posso sozinho”?
Estai em mim,
e eu em vós; como
a vara de si mesma não
pode dar fruto, se não
estiver na videira, assim
também vós, se não
estiverdes em mim.
João 15.4

_______________________________________________________________
O que significa “permanecer em Cristo”? ___________________________
_______________________________________________________________
8. Tiago 4:6-7 A quem Deus resiste? __________________ Em vez de dizer
“sou capaz... tenho minhas habilidades”. Qual deve ser a atitude perante
Deus? v. 7, 10 __________________________________________________
9. Hoje existe rivalidade entre ministérios e igrejas, mas no fim das contas,
quem dá o crescimento? I Coríntios 3:4-6 __________________________

PARA APROFUNDAR
Leia todo o livro de Gálatas
para entender melhor o que
é o verdadeiro Evangelho,
como viver na Graça e evitar
o legalismo.

10. 1 Coríntios 3:11-15 nos mostra o modo conforme alguns cristãos edificam suas vidas. Uns, no poder de Deus, constroem com ouro, prata e pedras preciosas. Outros, por esforço próprio, usam madeira, feno e palha.
Qual será o final? _______________________________________________
O fogo provará o que foi feito no Espírito e o que foi feito na carne.
Muitos dizem: “sou capaz e inteligente”, “tenho habilidades.” Na carne,
pode-se fazer muito e até construir ministérios que parecem ter êxito. Porém, o que permanecerá no juízo, quando tudo for examinado por Deus?
11. Algumas pessoas qualificam sua igreja grande pelo tamanho; quanto
maior, melhor. Você acredita que esta é uma boa maneira de medir o
êxito de um ministério? Por quê? __________________________________
_______________________________________________________________
Alguns ministérios são abençoados por Deus; outros são apenas monumentos humanos.
“EU POSSO” - LEGALISMO OU GRAÇA?

Leia Êxodo 1-7
(um capítulo por dia).

12. Quando a vida cristã se torna uma vida de esforços pessoais, está se convertendo o Evangelho em algo que é repugnante para Deus - Gál. 1:6-8.
Paulo tratou o problema do legalismo na carta aos Gálatas. Alguns queriam exigir dos novos crentes que se submetessem à circuncisão e outras
práticas da lei. Hoje, algo semelhante acontece:

Memorize João 15:5

•

“Eu sou a videira, vós as
varas; quem está em mim,
e eu nele, esse dá muito
fruto; porque sem mim
nada podeis fazer.” CRF

Alguns irmãos se sentem superiores a outros que não cumprem determinadas
listas de atividades proibidas. Pressionam os irmãos com críticas e medo; causam
vergonha em vez de estimular com amor a fazer o que é bom.

•

Outros sentem orgulho porque nunca faltam aos cultos, fazem jejum, oram muito e até fazem a leitura de toda a Bíblia repetidas vezes. Procuram impressionar
a Deus e aos crentes.

“Eu sou a videira; vocês são
os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse
dará muito fruto; pois sem
mim vocês não podem fazer
coisa alguma.” NVI

13. Muitos cristãos dependem de “boas obras” e pensam assim: “Se me
esforço mais... tenho maiores conquistas.” Pensando no que acabamos
de aprender, qual é o problema com esta afirmação?

PARA CRECER

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Passo 6

Tenho medo
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
_____ Temos medo em sentir que Deus está longe.
_____ Às vezes, a realidade é diferente do que se parece a primeira vista.
_____ Temer a Deus é o mesmo que ter medo dEle.

É comum as pessoas sentirem medo. Marque as coisas abaixo que te causam medo:
❏ Medo de ser rejeitado
❏ Medo da morte
❏ Medo do futuro		 ❏ Medo do fracasso
❏ Medo do juízo de Deus
❏ Medo de inimigos
❏ Medo do diabo		 ❏ Medo das zombarias
❏ Medo de pensar no que outros dirão
❏ Medo da saúde
❏ Medo de encontrar o amor
❏ Medo de não poder pagar as contas
❏ Medo de Deus não me enxergar ❏ Outro _______________
DEUS: O REFÚGIO DO JUSTO
1. Salmo 11 fala de um momento de terror. Quando os amigos de Davi perceberam seus inimigos com flechas
sobre cordas para dispararem contra os justos, aconselharam: “Foge para o monte, como as aves”. v. 1-2
Qual foi a resposta indignada de Davi no v.1? __________________________________________________
Davi não imaginava fugir dali, pois estava confiando em Deus como seu refúgio.
2. Davi pergunta: O que deve fazer o justo, quando tudo em sua volta parece desmoronar? v. 3
Pense como você reagir diante de uma crise. Davi dá uma resposta, qual é? v. 4 _____________________
_________________________________________________________________________________________
À primeira vista, sua resposta parece não ter relação com a situação. Mas examine bem. Davi estava
dizendo que as coisas não são como parecem ser. Parece que hoje mandam os maus ou que as situações
são impossíveis, mas a realidade é outra. Lá em cima, há um Deus, sentado em Seu trono, que tudo vê.
O que Deus está fazendo (v. 4), roendo as unhas com medo, sem saber o que fazer? _________________
_________________________________________________________________________________________
Existe um Deus que é soberano e reina. Ele vê tudo e tem o controle do nosso mundo.
3. Leia os v. 5-7. Ainda que os maus pareçam hoje invencíveis, a seu tempo Deus os julgará. Então, o que
os justos esperam? v. 7 _____________________________________________________________________
4. Qual é o remédio para o medo? Salmo 46:10-11 _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ALTO

• Medite nas implicações destes versículos para sua vida: Deus exite, tudo Ele vê, está acima da terra, está
conosco, é nosso refúgio. O que mais poderíamos pedir? ________________________________________
• Tem medo de alguma coisa ou de alguém? Diga o que é, ou quem é: ______________________________
__________________________________________________________________________________________
• Sinceramente, não há um Deus que reina? ❏ Sim ❏ Não
Ele está a seu lado? ❏ Sim ❏ Não

Tudo Ele vê? ❏ Sim ❏ Não

• Medite: Quando olhar em sua volta e só parecerem problemas, lembre-se que a realidade é outra. Deus
está no controle, nãos são pessoas ou circunstâncias. Se as coisas não são como parecem, não há razão
para temer.
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PARA MEDITAR
“Algumas vezes o Senhor
acalma a tempestade.
Outras vezes, deixa que
a tempestade continue
e acalma a seu filho.”
Autor desconhecido 5

5. O que nos ensinam as seguintes sobre o medo e como superá-lo?
Provérbios 29:25 _____________________________________________
____________________________________________________________
Salmo 18:1-2 ________________________________________________
____________________________________________________________
João 16:33 __________________________________________________

No momento atual, sente Deus
acalmar a tempestade ou acalmar
você? Explique.

6. Deus se cansa de ouvir nossas orações? Salmos 71:3
____________________________________________________________

____________________________

7. Leia o Salmo 34 abaixo e destaque as palavras ou frases que mais
ajudam você a vencer o medo. Aproveita e medita um pouco sobre
elas.

____________________________
____________________________

		

Salmo 34

4. Busquei ao SENHOR, e ele me respondeu;
livrou-me de todos os meus temores.
5. Olharam para ele, e foram iluminados;
e os seus rostos não ficaram confundidos.
6. Clamou este pobre, e o SENHOR o ouviu,
e o salvou de todas as suas angústias.
7. O anjo do SENHOR acampa-se ao redor
dos que o temem, e os livra.
8. Provai, e vede que o SENHOR é bom;
bem-aventurado o homem que nele confia.
9. Temei ao SENHOR, vós, os seus santos,
pois nada falta aos que o temem.
14. Aparta-te do mal, e faze o bem; procura a paz, e segue-a.
15. Os olhos do SENHOR estão sobre os justos,
e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.
16. A face do SENHOR está contra os que fazem o mal,
para desarraigar da terra a memória deles.
17. Os justos clamam, e o SENHOR os ouve,
e os livra de todas as suas angústias.

E DEUS, COMO NOS VÊ?
Será preciso ter medo? Rom. 5:1
____________________________
____________________________
Quando alguém põe sua fé em
Jesus, Deus o justifica, declarando-o
justo com base no sangue de Jesus.
Em vez de o acusar, Ele perdoa.
Romanos 8:28-39 também fala de
como Deus está perto de nós.

* Outro Salmo de consolo é o Salmo 91

8. Quando Salomão enfrentava o desafio de construir o templo, Davi lhe
disse:
“Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra; não temas, nem
te apavores; porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser
contigo; não te deixará, nem te desamparará, até que acabes
toda a obra do serviço da casa do Senhor.” 1 Crónicas 28:20

PARA CRESCER
Leia Êxodo 8-14
(um capítulo por dia).
Memorize Salmo 34:7
“O anjo do SENHOR
acampa-se ao redor dos
que o temem, e os livra” CRF
“O anjo do SENHOR é
sentinela ao redor daqueles
que o temem, e os livra. NVI

ALTO

Nesta lição foram lidas muitas passagens sobre o medo. De tudo o
que você estudou o que mais te chamou a atenção?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Passo 7

Mas... todo mundo faz
Escreva FALSO (F) o VERDADEIRO (V)
______ O cristão foi chamado para uma diferente dos demais.
______ O mundo oferece muita diversão, mas é passageira.
______ Alguns cristãos são raros; parecem pessoas de outro planeta.

A MENTIRA
“Todo mundo faz ..., por que devo ser diferente? Algo tão comum não deve ser tão mal”. Para quem deseja viver em santidade os amigos dizem: “Não seja muito fanático, relaxa. Ou você é melhor do que nós?” É
complicado ser diferente. Nadar contra a corrente é difícil. Às vezes, seguimos o mundo por pressão dos outros, mas também fazemos coisas que simplesmente nos agradam e nem sequer analisamos se está correto.
1. Escreva alguns exemplos de práticas populares em nossa sociedade em que as pessoas justificam dizendo:
“Mas... todo mundo faz.” __________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
O Salmão

A VERDADE
2. O que diz Romanos 12:2 que contradiz a mentira de que... “Está
bem, pois todos fazem igual”? _______________________________
__________________________________________________________
Deus não espera que você fique conformado com este mundo, Ele
te chama para ser transformado em alguém diferente. Se os amigos
reclamarem ou zombarem devido a essa diferença, responda: “Sou
diferente ..., e daí? Apenas estou seguindo outro Caminho!”
3. Para ser diferente é importante renovar o __________________. v. 2
Como é possível renovar o entendimento? ____________________
__________________________________________________________
• Uma maneira de transformar o entendimento é permitir que as verdades bíblicas ocupem o espaço que o diabo e o mundo preencheram
com mentiras acumuladas ao longo da vida (Salmo 119:11). É preciso
reprogramar a mente para que seja luz para o mundo em vez de ser
conivente com o ponto de vista do mundo. Escrevemos este manual
exatamente por isso; para ajudar você a identificar essas mentiras e
mudar para a Verdade.
• Romanos 12:1 indica outra maneira de ser diferente: Apresentar o
corpo diante de Deus como um sacrifício vivo. Isto é, orar e entregar
a Deus o uso de todos os membros de seu corpo como instrumentos
de Sua vontade, e não para a vontade do mundo. Como? Veja “Uma
entrega diária a Jesus”, na página 20?

4. O diz em Mateus 7:13,14 sobre alguém que segue o caminho mais
popular? Para onde conduz o caminho espaçoso? ______________
__________________________________________________________
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O salmão
nada nas águas
frias de muitos rios. Nasce nas
fontes de água doce e migra rio
abaixo até ao mar. Corre perigos
e, apenas alguns chegam ao
destino, nas águas salgadas do
oceano. Depois de alguns anos,
já grande, sente o chamado para
retornar a seu lugar de origem.
A viagem é dura, há muita luta
contra a corrente, as cataratas,
predadores e outros obstáculos.
Quando uma cascata bloqueia
sua passagem, ele salta uma e
outra vez até superá-la. Por fim,
chega a seu destino para por
seus ovos e morrer, dando à luz
uma nova geração.
O que aconteceria se o salmão
não quisesse nadar contra a corrente? Ficaria no mar, sem poder
reproduzir-se. Seria o fim de sua
espécie.
O que acontece com o crente
que não nada contra a corrente
do mundo?

_____________________
_____________________
Seja como o nobre salmão que
luta contra a corrente com perseverança.

5. Escreva algumas áreas nas quais sente-se pressionado a amoldar-se ao
mundo. Seja específico: _______________________________________
_____________________________________________________________
6. 1 Pedro 2:11 compara o crente com _______________ e ____________.
Quando há algo
que queira fazer
e não esteja seguro
se deve fazê-lo ou
não, pergunte-se:

Explique o que significa dizer que você é um estrangeiro e peregrino.

Cristo teria feito?

Como deve-se viver? v. 11 ______________________________________
Abster-se do mal não é opção. Esses desejos combatem contra a alma
como parasitas, sugando aos poucos sua energia espiritual.

O que diz a consciência?
Se ela está em paz, por que
justificar seu comportamento
dizendo: “...mas se todos o
fazem”?

_____________________________________________________________
ALTO

Como peregrino, o crente é diferente dos demais porque está apenas
de passagem aqui na terra. Pense no significado disto para a sua vida.

7. Por que viver bem? v.12 ________________________________________
O cristão foi chamado para viver bem, de tal modo que os incrédulos
não encontrem motivos para o criticar, mas para glorificar a Deus.
8. Em Filipenses 2:15,16 Deus chama para ser irrepreensíveis e sinceros
em meio a uma geração ______________________________________,
brilhando como a luz que todos podem ver. Mantenha firme a Palavra,
permitindo que a Bíblia seja sempre seu guia. Aceita o desafio de
brilhar?
❏ Sim ❏ Não
ALTO

Medite: Qual é um exemplo prático de como viver brilhando para Deus?

9. O Salmo 1 nos instrui conforme viver em um mundo cheio de maldade.
O que o justo mais precisa evitar? Salmo 1:1 _______________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
PARA CRESCER
Leia Êxodo 15-21
(um capítulo por dia).
Memorize
Romanos 12:2
“E não sede conformados
com
este mundo, mas sede transformados pela renovação do
vosso entendimento, para
que experimenteis qual seja
a boa, agradável, e perfeita
vontade de Deus.” CRF
“Não se amoldem ao padrão
deste mundo, mas transformem-se pela renovação da
sua mente, para que sejam
capazes de experimentar e
comprovar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus.”
NVI

10. Para não andar conforme os outros, o que faz o justo? Salmo 1:2?
_____________________________________________________________
Quanto tempo você dedica a estudar a Palavra? ___________________
11. Salmo 1:3-4 O que medita na Palavra é como ______________________
junto a ribeiros, firme, forte e frutífera. Quem segue o caminho do
mundo é comparado com a _________________ que o vento espalha.
ALTO

•

•

Agora mesmo, fecha os olhos e imagina uma árvore junto de um
rio e a palha seca. Percebe qual é a grande diferença entre os dois?

Qual representa melhor a sua vida neste momento? ________________
_____________________________________________________________

•

Que tipo de vida você deseja? ___________________________________

•

Há algum mal conselho ou desejo mal que você tem seguido? Qual é?
_____________________________________________________________

•

Faça um plano para meditar na Palavra de Deus “de dia e de noite”,
e assim contrapor às influências do mundo. Anote seu plano em um
rascunho.
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Passo 8

No mundo não há justiça
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ Alguns incrédulos prosperam mais do que os crentes.
______ Um dia os ímpios terão que prestar contas de seus atos.
______ Não vale a pena ser justo, há mais prosperidade fazendo mal.

A MENTIRA
Qualquer um pode observar e concluir que no mundo de hoje a justiça não existe. Por todo lado somos
rodeados de sofrimento, injustiças, crimes, pobreza e corrupção. A mentira se expressa em diferentes
maneiras: Por que os maus prosperam enquanto sofrem os justos? Não há justiça. As forças do bem
estão sempre perdendo. Não vale a pena seguir o bom caminho porque o mal oferece mais realizações.
A VERDADE
Realmente, há mais pessoas más do que boas. Mas isso não deve nos surpreender. Lembra o que Jesus
disse sobre o caminho espaçoso e o estreito em Mateus 7:13,14? O caminho mais transitado é o que
conduz à perdição. Será verdade que o mal oferece um resultado melhor do que o bom? Por que os justos
sofrem nas mãos dos ímpios? Qual a atitude se deve tomar o justo diante de tantas injustiças?
O Salmo 37 é clássico para responder a essas perguntas. Leia esse Salmo e responda às perguntas 1-8:
1. Qual é o mandamento para o justo no v.1?____________________________________________________
Em sua opinião, que motivo teria o justo para sentir inveja do maligno? ___________________________
_________________________________________________________________________________________
2. É verdade que às vezes prospera mais o ímpio? ❏ Sim ❏ Não

Então, por que o justo não deve ter

inveja? v. 2 _____________________________________________________________________________
3. Com três cores diferentes, destaque na sua Bíblia os seguintes temas que se encontram no Salmo 37:
• O que Deus manda o justo fazer.
• O que ocorrerá com o ímpio.
• O que Deus promete ao justo.
MINHA ATITUDE DIANTE DA INJUSTIÇA
4. O que o justo deve fazer para não ter inveja dos ímpios? Sal. 37:3 “______________ no Senhor e faz
____________________ ”
Esse versículo diz tudo. Em vez de náuseas, inveja, queixas ou vergonha, sua atitude deve ser de concentrar bem a atenção no bem. “Fazer o bem” inclui tudo o que a Bíblia nos manda. A tendência do crente
é fixar-se na injustiça ou maldade e usá-la como excusa para o seu mal comportamento. Porém, Deus
diz: “deixa isto comigo, eu fico encarregado.” Rom 12:19. Sua responsabilidade é fazer o bem, nada
mais do que isso.
5. O que mais Deus ordena ao justo nos seguintes versículos? v. 4 ___________________________________
v. 5 ______________________________________________________________________________________
v. 7 ______________________________________________________________________________________
v. 8 ______________________________________________________________________________________
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UMA HISTÓRIA
DE ESPERANÇA
Imagina-se uma
cidade baixa, em
local rodeado
de inimigos.
As provisões se
esgotando e o
medo enchendo
os corações dos
habitantes. Porém, nas densas
trevas da noite alguém resolve
cruzar a fronteira e entrar no
terreno inimigo portando uma
grande notícia.
Do outro lado, o chefe das
forças inimigas havia se rendido.
A guerra já havia terminado,
era só uma questão de tempo
até que a notícia se espalhasse
pela cidade. Então, deixariam as
armas e estariam todos a salvo.
De igual modo, vivemos sitiados
pelas forças do mal. Doenças,
opressão, injustiça e morte nos
rodeiam, mas as coisas não são
como parecem ser... É só uma
questão de tempo até que tudo
se cumpra. A vitória já está
garantida!6
“Pois ainda um pouco,
e o ímpio não existirá;
olharás para o seu lugar,
e não aparecerá. Mas
os mansos herdarão
a terra, e se deleitarão
na abundância de paz.”
Salmo 37:10,11

O QUE DEUS PROMETE AO JUSTO
6. O que Deus faz quando o justo obedece? Salmo 37
v. 4 _______________________________________________________
v. 6 _______________________________________________________
v. 11 ______________________________________________________
v. 28 ______________________________________________________
7. Como somos motivados no Sal.37:16? _________________________
___________________________________________________________
O QUE DEUS PROMETE AOS MALFEITORES
8. O que acontece aos malfeitores? Sal.37:9-10 ____________________
___________________________________________________________
v. 13 O Senhor ______________ do malfeitor pois ________________
_____________________
v. 14-15 ___________________________________________________
___________________________________________________________
v. 20 O ímpio perece como o ____________________, como se não
houvesse existido.
9. ¿Debe buscar venganza el justo? Romanos 12:19 ¿Por qué? _______
___________________________________________________________
10. Como terminará a história do mundo segundo Apocalipse 19:11-16?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
11. Medite nas seguintes afirmações e comente com os outros:
3

O difícil de aceitar é ver que aparentemente o ímpio segue prosperando. E desfruta de vida longa. Onde está a justiça de Deus? Por que
não nos elimina logo? Nem sabemos porque demora o juízo, mas
Deus é soberano e fará justiça a seu tempo. Veja Romanos 12:19

3

Os malfeitores são comparados com a erva (Sal 37:2), que logo seca
e também com a fumaça (Sal 37:20), que se desvanece. Ainda que
alguns morram velhos terão que deixar para trás toda a riqueza e
poder. Não podem levar nada daqui. Não terão nada além de
enfrentar o juízo do Deus justo.

3

Além do mais, as coisas não são como parecem. Aparentemente,
os maus Gozam de tudo, mas... será que vivem em paz ou são
controlados pela inveja, ciúme, rancor, avareza, orgulho e medo?

PARA CRESCER
Leia Deuteronômio
28-34 e Josué 1-3
(um capítulo por dia)
Memorize Salmo 37:9
“Porque os malfeitores serão
desarraigados; mas aqueles
que esperam no Senhor
herdarão a terra.” CRF
“Pois os maus serão eliminados mas os que esperam no
Senhor receberão a terra por
herança.” NVI

ALTO

• Compartilhe uma situação difícil que tenha já experimentado.
• Lembre-se do Salmo 37:3 Confia no Senhor, e faz o bem.
• Não permita que a injustiça ou qualquer outra circunstância
da vida te convertam em uma pessoa amargurada ou invejosa.
Siga fazendo o bem, deixando os injustos nas mãos de Deus.
Se está em uma situação de abuso, peça sabedoria a Deus e
busque conselhos de um crente maduro.
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Passo 9

Deus não perdoará
alguém como eu
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
_____ Há muitos pecados aos quais Deus não perdoa.
_____ Confesso meus pecados e ainda sinto mal. Deus não me perdoa.
_____ Não mereço o perdão de Deus.

A MENTIRA
A mentira tem várias formas: Tenho muitos defeitos. Não sou digno. Como poderia, Deus amar a alguém
como eu? Receio que sou um caso perdido. Deus tem me dado oportunidades, mas não sei aproveitá-las.
Não sei se terei outras oportunidades.
A VERDADE
Essa mentira, como muitas outras, está misturada com a verdade. Por um lado, a pessoa está correta ao
dizer que não é digna. Por outro lado, reconhece que peca e não sente o perdão de Deus. O problema é
pensar que em seu caso não haja remédio para os pecados. Por quê? Talvez por serem muitos os pecados
ou por se repetir o mesmo pecado muitas vezes. Ou ainda, por se sentir frágil diante das tentações e sentir
que é impossível superar e vencer. Essa pessoa provavelmente crê que Deus perdoa aqueles que menos
pecam.
1. De onde vêm essas dúvidas? Paocalipse 12:9,10 descreve uma das principais táticas de satanás.
v.9 dis que satanás __________________ todo o mundo. O v.10 o chama de ___________________ de
nossos _______________, o qual os __________________ diante de _____________ de dia e de noite.
Apesar de não enganar a Deus, ele pode convencer muita gente com suas mentiras. E há razão, pois
temos pecado. Mas ele mente ao dizer que nossos pecados são tantos para serem perdoados. Se
dermos ouvidos ao que o inimigo nos diz, somos impedidos de vencer pela dúvida.
2. Então, qual deve ser a atitude correta do pecador? Efésios 2:4,5 Deus é rico em ____________________.
Ainda que estejamos mortos em pecados, Ele nos dá vida. Pela __________________ somos salvos.
As palavras misericórdia e graça são como os dois lados da mesma moeda:
		

• Misericórdia: Compaixão de Deus que o faz reter um castigo que merecemos.

		

• Graça: Grande amor de Deus para presentear-nos com o perdão que não merecemos.

3. Leia Romanos 8:31-39. Em vez de nos acusar, o que Deus faz? v. 33 _____________________________
Em vez de nos condenar, o que Jesus faz? v. 34 _______________________________________________
O que pode nos separa do amor de Deus? v. 38-39 ____________________________________________
4. Então, qual é o desejo de Deus? ❏ Castigar ❏ Perdoar
Deus está do nosso lado! Ele quer perdoar
E trazer paz para as nossas vidas. Deus não está jogando “às escondidas” com o crente. Não é necessário. Clamar para convencê-lo. Pois Ele já está desejoso e convicto para nos perdoar e restaurar.
5. O que ocorre quando recebemos a Jesus? Romanos 5:1 Somos ________________________________ e
temos __________________________________.
Justificado pela fé significa que Deus nos declara justos com base no sacrifício de Jesus. Não é que seja24

mos ou tenhamos merecimento de sua justiça. Deus credita sobre nós a justiça
alcançada por Cristo. É uma obra terminada por Jesus na cruz, distante da
justiça humana.
Como Ele nos vê agora? Romanos 8:1 diz que “nenhuma condenação há para
os que estão em Cristo Jesus.” Apesar de nossa fragilidade, somos declarados
justos. Ele não vê as falhas, mas perdoa pelo sangue de Jesus.
• Já aceitou a Jesus como seu único e suficiente salvador, ou seja, você
ALTO

Na
sombra
da cruz

está debaixo da sombra da cruz? _______________________________
• Se não, há algo que te impede de o fazer agora? __________________
____________________________________________________________
• Há algum pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir? _________
____________________________________________________________

Deus me vê como justo
pelo sangue de Jesus

• Deus pode perdoar a alguém como você, apesar de suas falhas? _____

A PROMESSA E A CONFUSÃO
6. O que promete 1 João 1:9? _____________________________________
_____________________________________________________________
Confessar significa ____________________________________________
_____________________________________________________________
7. Se Deus promete nos perdoar e limpar de toda maldade, por que é
Que alguns crentes não se sentem perdoados e seguem deprimidos
depois de confessarem seus pecados? Qual é o problema?
❏ Não foram sinceros
❏ Falta-lhes a fé

❏ Confessaram, mas ainda se condenam

❏ Deus não os perdoou

❏ Outro ______________

Provavelmente o problema não é falta de sinceridade, nem que Deus
não deseja perdoar. Possivelmente, estão com a cabeça no pecado em
vez de focar no sangue de Jesus. Acreditam na mentira de que seus
pecados não podem ser perdoados.

ALTO

QUAL É A COR DA PAREDE?
É comum descrever as casas
pela sua cor. Por exemplo: “Eu
vivo na casa branca com portão
preto.” Porém, se pensarmos
melhor, é provável que a casa
não seja branca. Por quê? Se for
uma casa com paredes de tijolos,
a verdadeira cor da parede é a
cor dos tijolos.
Nós dizemos branca, porque o
que vemos é a pintura branca
que cobre a parede. De igual
modo, nós também, sendo
pecadores, fomos cobertos pelo
sangue de Jesus. O que Deus vê
são os santos, declarados justos
pelo Sangue.

• Pergunte-se: Qual é maior, o poder de meu pecado ou o poder
do sangue de Jesus? ____________________________________

• Aprenda um hábito saudável: após confessar, acostume-se a receber
o perdão de Deus. Pode orar assim:
“Deus, eu te confesso meus pecados e creio que Jesus pagou por
mim com sua morte. Não mereço teu perdão, mas o aceito. Creio
na promessa de 1 João 1:9 de que tens me perdoado e seguirei
vivendo como sendo uma verdade, pois de fato é verdade. Recuso
seguir me recriminando e recuso acreditar na mentira de que tu
não me perdoas.”

PARA CRESCER
Leia Josué 1-7
(um capítulo por
dia).
Memorize Romanos 5:1

• Fecha seus olhos e procura imaginar-se bem no meio da sombra da
cruz como no desenho acima. Agradeça ao Senhor por te declarar
justo pelo sangue de Jesus. Seu perdão se baseia completamente na
obra de Cristo terminada na cruz; não há nada mais para fazer, apenas
crer e recebê-lo.

25

“Tendo sido, pois, justificados
pela fé, temos paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus
Cristo.” CRF
“Tendo sido, pois, justificados
pela fé, temos paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus Cris-

Passo 10

Não posso suportar!
Por que sofremos?
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ Se Deus estivesse conosco, não haveria tantos problemas.
______ Deus não quer que seus filhos sofram. Isso é resultado dos nossos
pecados.
______ Uma tribulação é motivo de alegria, pois nos ajuda a crescer.

A INQUIETUDE
Quando algo de ruim acontece, é comum escutar: Onde Deus está? Será que mereço isto? Dou-me
por vencido, pois já não agüento mais. Por que estou passando por essas provas? Sendo seu filho por
que me trata assim? Nos momentos de dor todos querem saber: Por quê? Não há respostas fáceis, mas
a Bíblia realmente tem muito o quê dizer.
A VERDADE
•

Deus nunca te abandonou. Ele está sempre ao seu lado. Hebreus 13:5-6

•

Mereço isto? Muitas vezes não se pode entender a causa, mas é importante saber que nada
acontece por acaso; há um plano para tudo. Romanos 28:28-29

•

Por que sofremos? Veremos algumas respostas nesta lição, mas é necessário entender algo:
A pergunta mais importante não é: “Por quê...?” e sim: “Como resistir ao sofrimento?”

•

Quando acontece algo ruim, há duas opções: pode-se deprimir, reclamar e chorar; ou poderá
Encarar como oportunidade de crescer em caráter. 1 Pedro 5:10 diz “...depois de haver padecido
um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoa, confirma, fortalece e fortifica.”

UM EVANGELHO SEM DOR?
Hoje muitos falam que a vontade de Deus é que não devemos sofrer. Portanto, dizem que quando um
crente sofre é por causa de seu próprio pecado ou por falta de fé. Proclamam um evangelho fácil, sem dor.
Porém, o que a Bíblia diz? Veremos que todos sofremos, ainda que sejamos justificados. E não significa,
necessariamente, um resultado da ira de Deus. Não devemos estranhar quando sofremos; é normal.
1. O que Jesus falou sobre tribulação? João 16:33 Digo isso para que _______________________________.
No mundo tereis _______________, mas ___________________. Eu venci __________________________.
2. Realmente, Deus não gosta que seus filhos sofram e, se sofremos, será pelos nossos próprios pecados?
2 Coríntios 11:23-28 _______________________________________________________________________
1 Pedro 4:12-14 ___________________________________________________________________________
O v.14 diz exatamente que há momentos em que sofremos pelo fato de sermos cristãos. Você alguma
vez sofreu apenas por ser cristão? ________________________. Compartilha em grupo sua experiência.
3. Como se deve reagir ao sofrimento? Escreva duas coisas mencionadas em 1 Pedro 4:19.
___________________________________________ e ________________________________________
O sofrimento não é motivo para se queixar. Ao contrário, é oportunidade de crescer. Isto só acontece
quando entregamos qualquer circunstância da vida a Deus e seguimos fazendo o bem, mesmo em meio
à dor. Às vezes, alguém sofre como conseqüência direta de sua rebeldia. Porém, como Deus é bom!
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PROVADOS PELA
ADVERSIDADE
• Já reparou que as árvores
que crescem em um lugar
solitário, expostas ao vento e à
seca são mais fortes, enquanto
as que crescem protegidas nos
bosques são mais frágeis?
• Um vaso de barro é frágil
até que passe pelo fogo.
• Se o aço da faca não passar
pelo fogo não terá fio. Faltará
rigidez para manter o corte.
• Quando alguém perguntou
a um sábio: “Por que sofrem
os justos?” Ele respondeu: E
por que, não? Só eles é que
podem resistir! 8
• “Hoje a igreja precisa de
gente que não tenha sido
ofendida ou destruída pelo
sofrimento; de um povo que
não seja derrotado, triste,
cheio de perguntas, mas autentico em amor, demonstrando
fidelidade a Deus em tudo,
paciente, persistente, forte
na fé. Estas pessoas serão
exemplo aos fracos e fonte
de conforto e consolo.” 9

Ele não deseja abandonar o filho rebelde e sim restaurá-lo. Apenas
disciplina o filho em amor, até que volte ao Caminho da retidão. (Heb.
12:5-6).
O QUE DEUS PROPÕE COM AS TRIBULAÇÕES?
4. Haverá um plano para sua vida ou simplesmente está à deriva?
Romanos 8:28 _______________________________________________
5. O apóstolo Paulo pôde falar por experiência própria sobre tribulação.
Vejamos sua perspectiva em 2 Coríntios 4:7-12. Qual é o propósito das
tribulações? v. 7 _____________________________________________
____________________________________________________________
Que atitude Paulo expressa nos v. 8-9? __________________________
____________________________________________________________
6. Alguns dizem “Se Deus estivesse comigo, não passaria por isso!”
Como devemos responder a essas provas? Tiago 1:2-4 _____________
Por quê? ____________________________________________________
____________________________________________________________
7. Que outros propósitos tem o Senhor com as tribulações em 2 Cor. 1?
v. 4, 6 ______________________________________________________
____________________________________________________________
v. 8-9 _______________________________________________________
RESUMO
3 O sofrimento não deve nos surpreender. Se Cristo e os apóstolos sofreram,
devemos esperar por menos? Quem prega um evangelho sem dor confiam
em uma fantasia, não é o Evangelho genuíno.
3 Há um plano. Tudo contribui para o bem. Deus não nos abandona. Estamos
em apuros, mas não angustiados, perseguidos mas não desamparados.
3 O sofrimento é a escola da simpatia e compaixão: O mundo está cheio de
gente que sofre. O que os pode consolar? O que temos passado na tribulação nos prepara para consolar a outros que sofrem.
3 Nos ensina a depender de Deus e não de nós mesmos.

PARA CRESCER

3 Sofrimento é oportunidade de crescimento. Nos aperfeiçoa. As provas nos
ensinam coisas que não aprenderíamos de outro modo.

Leia Josué 22-23
e Salmos 37- 41
(um capítulo por dia).

3 Nossa reação diante das provas determina se crescemos ou nos afundamos
no ressentimento, depressão e tristeza.

Memorize João 16:33
“Tenho-vos dito isto, para que
em mim tenhais paz; no mundo
tereis aflições, mas tende bom
ânimo, eu venci o mundo.” CRF
“Eu lhes disse essas coisas para
que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo!
Eu venci o mundo.” NVI

		
ALTO

E agora?

• Escreva em um rascunho à parte os sofrimentos que está experimentando
agora.
• Ore sobre cada um deles assim: “Senhor, eu entrego a Ti esta prova
e me comprometo a seguir fazendo o bem. Rejeito a depressão e
amargura que causam esse tipo de dor. Que estes dias sejam como
uma escola de compaixão. Espero receber de Ti o consolo para consolar a outros no futuro. Em nome de Jesus, amém.”
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Passo 11

O dinheiro é tudo
(materialismo)
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
_____ É impossível ser feliz sem dinheiro.
_____ Algumas coisas que não se vê são mais importantes do que dinheiro.
_____ Podemos aprender a viver com muito o pouco dinheiro.

A MENTIRA
Como muitas mentiras, esta assume várias formas como: Ter dinheiro é o mais importante. É preciso viver
bem, com todo o conforto. O dinheiro me faz feliz, resolve meus problemas... Porém, não é só o dinheiro,
mas também buscam segurança no sexo, na fama, na profissão, etc.
O rico diz: Meu saldo no banco é o que me faz sentir importante e seguro... Sou “alguém” porque tenho...
prata, ouro, emprego, fama e amigos. O pobre pensa: Sou inferior porque não tenho o que o outro tem.
Da lista abaixo, quais são as coisas que mais gostaria de ter?
❏ Dinheiro
❏ Inteligência
❏ Beleza
❏ Roupa de marca

❏ Estabilidade no emprego
❏ Crescimento profissional
❏ Boa aparência
❏ Computador, celular

❏ Uma boa casa
❏ Comida boa
❏ Corpo atlético
❏ Tirar boas notas

❏ Bom carro
❏ Sexo
❏ Fama
❏ Amigos
❏ Talento
❏ Poder
❏ Outro _________________

Há coisas mais importantes que faltam nesta lista? Quais? ________________________________________
A VERDADE
1. Há algo de errado em desejar as coisas relacionadas acima? ____________________________________
Ainda que não seja mal buscar o conforto, se o foco principal está nas coisas materiais, o que ocorre
quando faltar essas coisas? Por exemplo, uma mulher que só se sente feliz com o visual e com a beleza,
pode manter-se feliz após os anos com rugas e alguns kilos a mais? ______________________________
2. Há um ponto de vista diferente encontrado nas seguintes passagens, qual é?
Lucas 12:15 ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Marcos 8:36 ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2 Coríntios 4:18 _________________________________________________________________________
3. De acordo com esses versículos, o que você responde a alguém que diz: “Sou alguém” pois tenho
dinheiro e influência? _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. Escreva alguns elementos presentes em sua vida atual, que “permanecerão para sempre.”
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Agora, elementos de sua vida que não “permanecerão para sempre”: ____________________________
________________________________________________________________________________________
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PARA PENSAR
Medite nas seguintes passagens
e nas respostas que são dadas
ao materialismo:
Seca-se a erva, e cai
a flor. Porém, a Palavra
de nosso Deus subsiste
eternamente.
Isaías 40:8
Portanto, se já
ressuscitastes com Cristo,
buscai as coisas que são
de cima, onde Cristo
está assentado à
destra de Deus.
Pensai nas coisas
que são de cima, e
não nas que são da terra.
Porque já estais mortos, e a
vossa vida está escondida
com Cristo em Deus.
Colosenses 3:1-3

5. Qual é o dilema que o crente enfrenta a cada dia? Mateus 6:24
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Que solução se apresenta Mateus 6:19-21 a este dilema? __________
____________________________________________________________
7. Escreva algumas maneiras de acumular tesouros no céu:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
CONTENTAMENTOS
8. Você está satisfeito com o que Deus tem te dado? Pode estar feliz?
Leia Filipenses 4:11-13. O que Paulo havia aprendido sobre o dinheiro?
v. 11-12 ____________________________________________________
v. 13 _______________________________________________________
Quando Paulo disse: “Tudo posso em Cristo, que me fortalece,” estava
se referindo especificamente às suas finanças e a habilidade de ter
contentamento com muito ou pouco.
9. Por que ficar contente ou satisfeito com o que tem? Fil. 4:19?
____________________________________________________________
10. Uma passagem paralela é Mateus 6:25-34 onde Jesus promete suprir
as necessidades básicas como o alimento e a roupa. Conclui no v.33
quando diz: “Mas buscai primeiro o _____________________________
_____________ e todas estas coisas vos serão____________________.”
11. Alguns erroneamente tomam estas e outras passagens como promessas de riqueza e prosperidade econômica. Não é uma garantia de
prosperidade, e sim uma promessa que Deus supre suas necessidades
básicas. Paulo realmente disse em Filipenses 4:11-12 que estava satisfeito com muito ou com pouco.
O importante não é quanto dinheiro se tem, e sim a tranqüilidade ao
saber que Deus dará o suficiente para viver uma vida digna, e alegre.

PARA CRESCER
Leia Josué 15-21
(um capítulo por dia).

		ALTO

O que te faz sentir feliz ou seguro? Está contente?

• Quando alguém confia demais em coisas materiais, está construindo sua
vida sobre uma fundação insegura que no decorrer do tempo desaparecerá.

Memorize Marcos 8:36
“Pois, que aproveitaria
aohomem ganhar todo o
mundoe perder a sua
alma?” CRF
“Pois, que adianta ao
homem ganhar o mundo
inteiro e perder a sua
alma?” NVI

• Você tem caído no horror de confiar em coisas materiais acima de tudo ou
como a única fonte real de segurnça.
• Se o seu saldo bancário é o que te faz sentir importante, nem parece que
precisa ter fé.
• Em vez de dedicar sua vida em busca de dinheiro, busque primeiramente
o controle de Deus sobre sua vida. Fazendo isto, Ele se encarrega de suas
necessidades materiais.
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Passo 12

Todas as religiões
nos levam a Deus
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ O mais importante não é o que creio, só preciso ser
sincero.
______ Seria uma traição ir contra a tradição de minha família.
______ Há vários caminhos que nos levam ao céu.

É VERDADE QUE TODAS AS RELIGIÕES NOS LEVAM A DEUS?
É comum ouvir pessoas dizerem que vários caminhos nos levam ao céu. Dizem que o mais importante é que
sejamos sinceros ao praticar uma religião e tolerar as outras. Alguns dizem que é suficiente amar o próximo
sem importar a que religião frequenta.
Tudo isso soa muito bonito e até popular. É o caminho fácil, pois a pessoa pode escolher as práticas religiosas que bem desejar e rejeitar aquelas que não gosta. Porém, o que diz a Bíblia? O que ensina Jesus?
1. O que Jesus disse a Nicodemos, um homem extremamente religioso? Ele aceitou a forma com que
Nicodemos praticava a religião? João3:1-3 ____________________________________________________
2. Segundo Jesus, quem pode chegar ao céu sem passar por Ele? João 14:6 __________________________
Você concorda que esta passagem ensina algo sobre a mudança da época, nas circunstâncias e na
opinião popular? __________________________________________________________________________
Quando alguém acusa o cristão de ser muito careta por crê em Jesus como único caminho, é preciso
lembrar que essa não é nossa idéia. É a idéia do próprio Jesus. É interessante observar que alguns que
se dizem tolerantes, toleram tudo, menos o verdadeiro evangelho.
3. A Bíblia deixa alguma porta aberta para acreditarmos que toda rreligião nos leva ao céu? Por quê?
Atos 4:12 _______________________________________________________________________________
Êxodo 20:3-4 _________________________________________________
Gálatas 1:8 ___________________________________________________
4. As diferentes religiões do mundo têm ensinos muito diferentes. Qual
é a principal diferença entre o Evangelho e qualquer outra religião?
		

O Evangelho

		

A religião

• O Evangelho é Deus, desde o céu,
alcançando a humanidade.

• As religiões são esforços humanos
para chegar a Deus.

• O Evangelho está baseado na obra
completa de Jesus no lugar das
obras que qualquer outro faz. A
salvação é só pela graça.

• Ainda que mudem os requisitos
de um grupo para outro, as religiões exigem ao homem ganhar o
paraíso por meio das obras.

5. Você acha compatível a idéia da encarnação (no budismo e hinduísmo)
e os ensinos bíblicos sobre o que acontece depois da nossa morte?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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O diabo ia caminhando
com um ajudante quando
viram um homem abaixarse e pegar um objeto que
brilhava.
“O que ele encontrou?
Perguntou o ajudante.
“Um fragmento da
Verdade”. Respondeu
o diabo.
“Não te preocupa que
tenha encontrado um
pedaço da Verdade?”
perguntou o ajudante.
“Não”, responde o diabo,
“vou me assegurar que ele
faça desse fragmento da
Verdade, uma religião”.7

PARA CRESCER
Leia Josué 8-14
(um capítulo
por dia).
Memorize
Atos 4:12
“E em nenhum outro há
salvação, porque também
debaixo do céu nenhum
outro nome há, dado entre
os homens, pelo qual
devamos ser salvos.” CRF
“Não há salvação em
nenhum outro, pois
debaixo do céu não há
nenhum outro nome,
dado aos homens, pelo
qual devamos ser salvos”.
NVI

6. O cristão acredita em um só Deus. Outros, como os hindus e animistas
acreditam em vários deuses. Se uma religião contradiz a outra, é possível
que as duas tenham razão? _____________________________________
DEVEMOS SEGUIR A TRADIÇÃO QUE HERDAMOS DE NOSSOS PAIS?
7. •

É claro que depende de que tradição estamos falando. Há costumes
bons e bíblicos, outros nem tanto.

•
		

Muitas vezes a decisão de seguir a Cristo requer que a pessoa rompa com
partes de seu passado.

•
		

Às vezes, a família e os amigos o consideram estranho e até traidor diante
das tradições com que cresceu. Haverá oposição, zombaria e perseguição.

•
		

Lembra do ensino sobre os dois caminhos em Mateus 7:13-14? A maioria
ia pelo caminho largo que os conduzia para a perdição.

•
		

É importante lembrar que, no juízo final, vamos dar contas a Deus, e não
aos nossos pais ou antepassados. (Apocalipse 20:11-15)

ALTO Poderia parafrasear Marcos 8:36 assim: Que aproveita ao homem se

ficar bem com a família e com as tradições, perdendo sua alma?
Ou que recompensa dará o homem por sua alma?

8. Por que Jesus discutia com os líderes religiosos de sua época? Marcos
7:9? ________________________________________________________
9. Quantos mediadores há entre Deus e os homens? 1 Timóteo 2:5
PARA PENSAR

_____________________________________________________________

À luz de 1 Timóteo 2:5, Qual é
a sua opinião sobre estas frases
tiradas do rosário?

O que é um mediador? ________________________________________

Salve: “...Senhora, advogada
nossa, volte para nós esses
teus olhos misericordiosos....”
Ave Maria: “ ...Santa Maria,
Mãe de Deus, roga por nós
pecadores, agora e na hora de
nossa morte. Amém.”
__________________________

Você acha que a virgem pode mediar por nós? _____________________
_____________________________________________________________
Desviamo-nos da Verdade quando oramos a qualquer personagem que
não seja o Deus da Bíblia, ou seguimos a qualquer religião sem base na
Bíblia.
SUA ATITUDE DIANTE DE OUTRAS RELIGIÕES
10. Qual é a instrução em 1 Pedro 3:15-16? _________________________

__________________________

_____________________________________________________________

__________________________

Com que atitude se deve responder aos que perguntam sobre sua fé?

__________________________

_____________________________________________________________
11. Que atitude Jesus teria diante dos não crentes? Por quê?

Porque deixando o
Mandamento de Deus,
retendes a tradição dos
homens. Marcos 7:8

Mateus 9:36-38 ______________________________________________

“Tende cuidado, para que
ninguém vos faça presa sua,
por meio de filosofias e vãs
sutilezas, segundo a tradição
dos homens, segundo os
rudimentos do mundo,
e não segundo Cristo.”
Colossenses 2:8

ALTO • Seja firme, convicto do que crê e porque crê. Não se assuste

_____________________________________________________________

se te acusam de ser muito careta. Lembre-se que Jesus mesmo
disse que Ele é o único Caminho.
• Quando falar com pessoas de outras religiões, procura expressar compaixão e gentileza. Nunca depreciar ninguém.
• A meta não é ganhar debates com argumentos, e sim ganhar
almas.
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Passo 10

33
“Se vocês permanecerem firmes na minha Palavra,
verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a
Verdade, e a Verdade os libertará.” NVI

Passo 2

“Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, ...quando
mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai
da mentira.” NVI

João 8:31-32

“Se vós permanecerdes
na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos;
E conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará.” CRF

Passo 1

“Vós sois filhos do diabo, ...quando ele diz uma mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da
mentira.” CRF

João 8:44

“Eu sou a videira; vocês
são os ramos. Se alguém
permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto;
pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.” NVI

“Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu
nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis
fazer.” CRF

“E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu
poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois,
me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim
habite o poder de Cristo.” CRF

“Mas Ele me disse: “Minha graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu
me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas,
para que o poder de Cristo repouse em mim.” NVI

João 15:5

Passo 5

Passo 6

Passo 3

“Por isso não tema, pois estou com você; não tenha
medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei;
eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.” NVI

“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres,
porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te
sustento com a destra da minha justiça.” CRF

Isaías 41:10

“O anjo do SENHOR é sentinela ao redor daqueles
que o temem, e os livra.” NVI

“O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o
temem, e os livra” CRF

Salmo 34:7

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com
Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.” NVI

Passo 9

“Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no
Senhor receberão a terra por herança.” NVI

Romanos 5:1

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com
Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.” CRF

Passo 8

“Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do
céu não há nenhum outro nome, dado aos homens,
pelo qual devamos ser salvos.” NVI

“Porque os malfeitores serão desarraigados; mas aqueles
que esperam no Senhor herdarão a terra.” CRF

Salmo 37:9

“Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e
perder a sua alma?” NVI

“E em nenhum outro há salvação, porque também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre
os homens, pelo qual devamos ser salvos.” CRF

“Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo
e perder a sua alma?” CRF

Passo 12

JAtos 4:12

Marcos 8:36 Passo 11

2 Coríntios 12:9 Passo 4

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus.” NVI

“E não sede conformados com este mundo, mas sede
transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e
perfeita vontade de Deus.” CRF

Romanos 12:2 Passo 7

“Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham
paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham
ânimo! Eu venci o mundo.” NV

“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o
mundo.” CRF

João 16:33

Apendice 1 Recorte sobre as linhas pontilhadas. Memorize estes versículos:
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Assinatura do líder

“Se vocês permanecerem firmes na minha Palavra,
verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão
a Verdade, e a Verdade os libertará”. João 8.31,32
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