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GUIA
DO
PROFESSOR

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.

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.

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.

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.

6.

Evite pregar para ele. Use perguntas para descobrir o que o aluno entende e para estimular
sua participação ativa.

7.

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.

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.
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.

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.
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Escudo e
proteção
é a Sua
Verdade.
Salmos 91:4
				
Este livro está
			
voltado ao exame de
algumas das principais mentiras que o mundo ou
o diabo ou usam para nos confundirem.
Veremos temas como: “Tolerância”, “Hipocrisia
no meio cristão”, “Machismo”, “Evangelho da
prosperidade”, 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

Não julgue, seja tolerante
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V):
_____ Não tenho nenhum direito de dizer aos outros o que
devem fazer.
_____ O mais importante nesta vida é tolerar as pessoas.
_____ Julgar os outros é um problema em nossa sociedade.

A MENTIRA
Esta mentira toma várias formas: “Jesus disse para não julgarmos. Portanto, nunca digo a alguém que está
equivocado.” “Quem sou eu para criticar ou dizer o que fazer?” “Não quero ofender a ninguém.” “Na igreja,
todas as regras são legalismo. Não gosto que me digam nada do que tenho que fazer; sei levar a minha vida.”
Será que estão corretas estas afirmações? Veremos como muitas mentiras do mundo parecem meias verdades.
JULGAR
A Tolerância

1. Qual é o problema em julgar os outros? Mateus 7.1-4 _________________
________________________________________________________________
Medite em sua própria condição antes de ver as falhas dos outros.
2. Então, quer dizer que nunca devemos avaliar o que os outros falam e fazem?
Explique ________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Há diferença entre julgar e exortar ou admoestar? ____________________
________________________________________________________________
Geralmente, julgar tem a única finalidade de condenar enquanto a exortação
ou admoestação tem o objetivo de endireitar a pessoa. Apesar de Jesus ter
nos dito para não julgar não significa também que estamos livres da responsabilidade de exortar ou admoestar aos irmãos na fé. No Volume 3 (de NVEC)
fala sobre isso.

“No mundo é chamado
de tolerância, mas no inferno é chamado de desespero... Acompanha
qualquer outro pecado
e é seu pior castigo. É o
pecado de não acreditar
em nada, não importarse com nada, preferir
não saber de nada, não
interferir em nada, não
desfrutar de nada, não
amar e não odiar nada,
não encontrar propósito
em nada, viver por nada,
e permanecer vivo porque não há nada pelo
quê morreria.”
Dorothy Sayers

Está de acordo com esta
citação? Por quê?

A TOLERÂNCIA
4. A tolerância que se ensina hoje em muitos lugares não limita-se ao respeito ou amor ao amor ao próximo.
Na verdade, já tornou-se uma doutrina, quase uma religião. Defende a ideia de que todas as crenças são
válidas e, portanto, não se deve julgar os outros.
Ironicamente, a tolerância é uma doutrina que não tolera aos que a questionam. Condena fortemente a
qualquer um que proclame a verdade absoluta e bíblica. Enquanto proclama o valor de todas as crenças,
rejeita e tem como antiquado ou extremista o cristianismo tradicional e bíblico.
5. O que você diria aos que pensam assim: “Precisamos ser tolerantes e não ofender a ninguém”
Mateus 23:25-2 ___________________________________________________________________________
Tito 1:5, 9-13 _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Você tem o direito de dizer a alguém o que se deve fazer? Por quê? 2 Timóteo 4:2-4 _______________
_________________________________________________________________________________________
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PARA MEDITAR
Em outras gerações
anteriores, a gente
buscava a verdade e
confiava que poderia
encontrá-la na Bíblia.
Hoje, dizem que cada
um cria sua própria
verdade. A maioria
não aceita que existe
a Verdade absoluta.
Atualmente, o foco
não está na Verdade
mas na tolerância.
Essa é a nova religião
para muitos.
A ironia é que essa
nova religião de
tolerância não tolera
aqueles que não se
dobram diante dela
ou questionam seu
domínio absoluto na
mentalidade moderna.
Qual é sua opinião sobre
isso?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

PARA CRESCER
Leia Juízes 1-7
(um capítulo
por dia).
Memorize 2 Tim 4:2
“Que pregues a Palavra,
instes a tempo e fora de
tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a
longanimidade e doutrina.”
CRF
“Pregue a Palavra, esteja preparado a tempo e
fora de tempo, repreenda,
corrija, exorte com toda a
paciência e doutrina.” NVI

7. O que você diria a alguém que diz: “Se és meu amigo, deves me aceitar
como sou. Não pode é julgar-me.” Gálatas 6:1 ______________________
_______________________________________________________________
Precisamente por ser um amigo, devo falar a verdade em amor ao para
a pessoa que amo. Apesar de suas falhas, não posso ter atitude de
indiferença enquanto um amigo comete pecado. Se não fosse amigo,
faria o seguinte: “A mim não importa, isto é problema seu.”
Efésios 4:25 “...deixai a mentira, e falai a verdade cada um
com o seu próximo; porque somos membros uns dos outros.”
8. Com que atitude deve-se tratar alguém caído? Gálatas 6:1 ____________
_______________________________________________________________
A DISCIPLINA
Em Hebreus 12:5-11 diz que Deus, como todo pai terreno, disciplina a seus
filhos por amor. Do mesmo modo, a igreja preocupa-se com os seus membros
e, caso necessário, disciplina.
9. Pode esperar pela bênção de Deus uma igreja que tolera o pecado?
1 Coríntios 5:1-2 _______________________________________________
Você acredita que é muito forte a ordem do v. 11? ___________________
Por quê? v. 6 ___________________________________________________
Para estudar mais sobre a disciplina, veja: Mateus 18:15-17, Gal. 6:1-2,
2 Cor. 2:5-11, 2 Tes. 3:14-15, 1 Tim. 5:20 e Atos 5:11 e seu contexto.
O LEGALISMO
Existe uma ideia errada de que toda igreja que tem regras é legalista. Basta
ter regras e normas para ser considerada legalista. Então, como se explica
isso se o Novo Testamento está repleto delas? Regras ou proibições podem
tanto ajudar como causar prejuízo para a igreja. Mas o verdadeiro legalismo é
outra coisa.
O legalista pensa que é superior aos outros, somente por cumprir algumas
normas externas que ele considera necessárias para se parecer muito espiritual. O legalista tem atitudes do tipo: “Graças a Deus não sou como eles.”
Medem a espiritualidade não pela justiça interior mas por cumprir uma lista
de exigências ou proibições exteriores. Pelo próprio esforço é criada uma
simples aparência de santidade. Acredita que a melhor maneira para animar
os outros é causando vergonha neles.
O problema não está nas regras e sim no coração do legalista. Ele que confia
em sua suposta justiça em vez de depender e confiar no Espírito Santo para
produzir santidade. O cristão espiritual se abstém de muitas coisas, não por
acreditar que assim se alcança o céu e sim por entender que essas coisas não
trazem proveito. O foco está em ajustar sua vida com a vontade de Deus.
Seu modo de estimular aos outros: estimulando a fazer o bem, sem causar
vergonha a ninguém.
DOIS EXTREMOS A EVITAR
• Julgar aos outros: legalista rígido que vê os outros com desprezo.
• Tolerar qualquer coisa: “Quem sou eu para julgar!” Não quero ofender a ninguém.
Ambos os extremos demonstram falta de amor e indiferença pelos outros
7

Passo 2

Não me sinto como
uma nova criatura
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ Se alguém não se sente um nova criatura, é provável que não seja mesmo.
______ A verdadeira liberdade é poder decidir por servir a Deus.
______ Estar morto para o pecado significa seguir a justiça e não ao pecado.

A MENTIRA
Percebendo suas falhas, muitos cristãos sentem frustração e desânimo. Então, perguntam:
“Por que não me sinto tão especial quanto na altura em que me converti a Jesus? Se sou
salvo, como continuo falhando? Não me sinto nova criatura.” A estas inquietudes há duas
possíveis respostas:
• Primeiro, não sentir-se uma nova criatura é porque, de fato, não nasceu de novo. É preciso
repensar sua “conversão” para ver se entendeu bem o Evangelho ou se foi pura emoção, por pressão, etc.
• Nesta lição queremos examinar outra possibilidade. É comum quando um cristão fica focado sempre
em suas falhas sentir suas emoções meterem medo e dúvidas sobre sua conversão. Ou ainda, sabendo
que se converteu, duvidar da vitória desejada na vida. Esta lição trata a mentira que diz: as emoções
medem bem a realidade espiritual. O ideal é ver o que diz a Palavra de Deus; encontraremos respostas
em Romanos 6.
A VERDADE
O problema em confiar nas emoções é que não são confiáveis. Romanos 6 ajuda a entender as nuvens de
emoção confusas. Conduz ao entendimento da verdadeira realidade de sua posição em Cristo, independentemente da maneira como se sente. Romanos 6 mostra três palavras-chaves: saber v.3-10; considerar
v.11; entrega v.12-14.
1. SABER: Quando alguém perguntou a Paulo no v.1 se um cristão poderia seguir pecando, qual foi a
resposta no v.2? __________________________________________________________________________
Mortos para o pecado? O que é isto? Siga lendo Romanos 6.
2. Leia vv. 2-10. Quais as palavras ou conceitos que se repetem? ___________________________________
_________________________________________________________________________________________
Alguns encaram esse batismo do v. 3-4 como o batismo na água; mas isso implicaria ninguém seja salvo até que seja
batizado. A Bíblia ensina que a salvação é unicamente pela fé e sem nenhuma obra, incluindo o batismo. Alguns
acreditam que se refira ao batismo do Espírito Santo, que nos identifica como membros do corpo de Cristo quando no
convertemos (1 Cor. 12:13). Assim, somos identificados com Cristo em Sua morte, sepultura e ressurreição para uma
nova vida. O que simboliza isto?.

3. O que precisamos SABER? v. 5-6 v___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
		ALTO Pense no significado da palavra “se” no v.5. Será importante?

Por quê?

4. Qual é a diferença entre saber e CONSIDERAR que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus?
v. 11 ____________________________________________________________________________________
A palavra “considerar” é chave. Se pensarmos que nada mudou, então nada será mudado. Ao nos
considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, passamos da teoria para prática. Estaremos dizendo:
“o certo é o que creio”. Deus me diz que é assim. Reflete uma mudança de mentalidade para vermos
como Deus nos vê. Conhecimento sem fé tem bem pouco valor. Aceito a obra completa de Cristo que
torna possível a nova criatura que sou.
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A QUESTÃO É A
MENTALIDADE QUE TEM

ALTO • Quando alguém: “Não me sinto uma nova criatura” pergunte:

O que é mais certo, o que você sente ou o aquilo que Deus diz?

• Verdadeiramente se considera morto para o pecado e vivo para Deus?

Alguém
pode
saber tudo
sobre a nova vida, mas até
considerar correto mudar,
continuará vivendo o mesmo de sempre.
Há muitos que encaram
isso tudo como correto,
mas vivem como se fosse
mentira
Assim,
estão alienando sua
mentalidade daquilo
que Deus
diz... considere-se
morto para
o pecado e vivo para Deus,
mesmo quando as emoções o enganam. Decida se
apresentar ou entregar-se
de corpo inteiro para Deus
a cada momento.

• Como influencia sua vida dizer pela manhã, ao meio-dia e à noite:
“Eu me considero morto para o pecado e vivo para Deus, mesmo em
momentos quando não sentir assim”

5. ENTREGA: nos v. 12-14 falam de uma batalha da alma. Vai permitir que
os maus desejos do pecado dominem sua vida, ou há outra alternativa?
Qauis são as alternativas do cristão de acordo com o v.13
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Quais são “os membros” que devemos entregar? A quê “membros” se
refere o v.13? ___________________________________________________
ALTO

• Medite em algumas situações em que você apresenta membros de seu
corpo (ex. mãos, língua, olhos, etc.) ao pecado.

• Agora, escreva em pequeno papel maneiras específicas de oferecer esses mesmos membros como instrumentos de justiça.

7. O v.16 nos mostra duas alternativas, quais são? __________________________
________________________________________________________________
Então, somos servos ou livres? _____________________________________
Ao contrário da opinião popular, a liberdade absoluta não existe. Sempre
estaremos debaixo de alguma autoridade. É impossível livrar-se do domínio do pecado sem antes submeter-se a um Senhor soberano. Para ser
livre é necessário submeter-se como um servo da justiça. A única liberdade que temos é decidir a quem nos submeter. Claro que, ao nos submeter
a obediência, nos tornamos livres do domínio do poder do pecado (v.17).
8. Quais são os dois tipos de frutos mencionados nos seguintes versículos?
v. 21, 23 ________________________________________________________
v. 22 ___________________________________________________________

PARA CRESCER
Leia Juízes 8-14
(um capítulo
por dia).
Memorize
Romanos 6:11
“Assim também vós considerai-vos certamente
mortos para o pecado,
mas vivos para Deus
em Cristo Jesus, nosso
Senhor.” CRF
“Da mesma forma, considerem-se mortos para
o pecado, mas vivos para
Deus em Cristo Jesus.”
NVI

REVISÃO
• Saber que ao receber Jesus o homem velho morre e torna-se uma nova vida.
• Considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Senão, o pecado
seguirá dominando nossa vida. Adote uma nova mentalidade sobre quem
somos. Considerar significa crer no que Deus diz como certo, mesmo quando
não sentimos.
• Entregar ou oferecer membros de nosso corpo a Deus, e não ao pecado.
Cabe a nós decidir a quem servir: ao pecado ou a justiça mediante a obediência.
Oração:
“Senhor, tu sabes que ainda luto contra o pecado e às vezes tenho dúvidas
sobre a possibilidade de vencer. Ainda não compreendo tudo, pela fé declaro
que estou morto para o pecado; que não preciso ter medo do pecado. Considero-me nascido de novo, mesmo quando não me sinto assim. Aceito isso
pela fé porque tu me dizes que é verdade. Deus, eu te ofereço todo o meu
ser. Eu te dou minhas mãos, minha boca, meus pés, meus ouvidos e minha
mente. Estou decidindo me submeter a ti a cada instante.”
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Passo 3

Hipocrisia na Igreja
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ Todos os cristãs são hipócritas.
______ Não existe nenhuma igreja perfeita.
______ Existe pessoas na igreja que não são verdadeiros crentes.

A QUEIXA
Muitos dizem: “Todos os cristãos são hipócritas; julgamos os outros mas fazem o mesmo. Até pregadores
exigem o dinheiro das pessoas para viverem no luxo. Aproveitam sua posição para controlar e explorar os
outros.” O trágico é que às vezes há razão e esta hipocrisia confunde a fé para muitos e serve de pretexto
para afastarem-se de Deus.
JESUS E OS HIPÓCRITAS
1. Jesus confrontou os fariseus e mestres da lei em Mateus 23. Qual era o resultado daquela hipocrisia? v.13
________________________________________________________________________ Qual é o principal
problema da hipocrisia? v. 23, 28 ___________________________________________________________
Cuidavam das aparências enquanto seus corações estavam totalmente corrompidos. Infelizmente,
o resultado de tudo isso é sofrerem a condenação. Atualmente, repete-se a mesma situação.
•
		
•

Ao reparar a hipocrisia, muitos fogem das igrejas. Rejeitam a Cristo sem o conhecer porque desprezam os
“cristãos” que conhecem.
Outros que já são cristãos caem no mesmo golpe da hipocrisia que vem da parte de alguns membros de igreja

2. Há pessoas que alegam servir a Deus não sendo convertidas?

Mateus 7:21-23 Sim ❏ Não ❏

O que faz um verdadiro cristão? v. 2 _________________________________________________________
TODO CRISTÃO É HIPÓCRITA?
3. Como devemos responder aos que pensam que todos somos hipócritas ____________________________
_________________________________________________________________________________________
Isso é uma meia verdade. Em parte, têm razão porque muitos atuam com hipocrisia em alguma ocasião.
Ao compreender que a igreja é como um hospital de almas, não será surpresa para ninguém encontrar
falhas naqueles que estão em processo de cura ou regeneração.
4. É preciso distinguir os hipócritas e os cristãos sinceros, que pecam ocasionalmente.
O hipócrita: Qual é o estilo de vida de um hipócrita? ___________________________________________
Deseja ser um cristão declarado, mas seu estilo de vida em particular (ou em público, às vezes) está
repleto de contradições. Muitos nem sequer são convertidos, outros sim. Mas a disciplina de Deus recai
sobre eles.
O cristão sincero: Marque os que são corretos.
❏ Não peca
❏ Reconhece e confessa seu pecado
❏ Pensa que é melhor que outros
❏ Luta contra os desejos carnais. Ainda não é perfeito.
❏ É um pecador salvo pela Graça de Deus e só peca ocasionalmente.
Um cristão sincero imita a Cristo, tanto em público como em privado. Apesar disso, é um pecador salvo
pela Graça. Se pecar, reconhece seu pecado, pede perdão e segue adiante. É transparente; não esconde
seus defeitos, não culpa os outros e não se omite. Até mesmo o apóstolo Pedro caiu na hipocrisia, mas
Paulo o repreendeu (Gálatas 2:11-14).
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CONSELHOS PARA OS CRENTES SINCEROS

TESTEMUNHO DA
GRAÇA DE DEUS
John Newton, extremamente
mau, capitão de um barco
que traficava escravos durante o século XVIII. Apesar de
sua maldade, foi redimido
pela maravilhosa Graça de
Deus e, a seguir, compôs o
famoso hino “Maravilhosa
Graça” Medite em suas
palavras:
Ao pensar sobre minha
vida, me dou contas de
que não sou o que deveria
ser, não sou o que poderia
ser, não sou o que serei.
Mas também não sou o
que era antes, pela Graça
de Deus, sou o que sou.

PARA CRESCER
Leia Juízes 15-21
(um capítulo por dia)
Memorize Mateus 6:1
“Guardai-vos de fazer a
vossa esmola diante dos
homens, para serdes vistos
por eles; aliás, não tereis
galardão junto de vosso
Pai, que está nos céus.”
CRF
“Tenham o cuidado de
não praticar suas ‘obras de
justiça’ diante dos outros
para serem vistos por eles.
Se fizerem isso, vocês não
terão nenhuma recompensa do Pai celestial. NVI

5. O que nos ensina Hebreus 10:25? ___________________________________
Qual é o propósito de se reunir ou congregar-se? v. 24 _________________
________________________________________________________________
6. O que faziam os primeiros crentes? Atos 2:42, 46-47 _________________
________________________________________________________________
7. Como você poderia identificar os filhos de Deus?

João 13:34-35

________________________________________________________________
Outros conselhos:
• Assegure-se de que está seguindo a Cristo e não a homens. Fazendo
isto, não será decepcionado pela falha das pessoas.
• Examine-se e confesse seu pecado para não ser pedra de tropeço para
os outros.
• Denuncie a hipocrisia. Deve combatê-la com ensino, exortação e disciplina.
• Não seja intimidado por acusações de hipocrisia. Use-as como oportunidade para examinar-se e segue adiante. Não permita que o diabo te
paralise com mentiras. Ao reparar a hipocrisia, mantenha o foco nos
irmãos fiéis e não nos hipócritas. Medite na vida dos herois da fé que
viveram rodeados pelo pecado.
• Dependa do Espírito Santo para produzir frutos e eliminar as obras da
carne. Gálatas 5:16-22
8. Repare a citação de John Newton, na coluna a esquerda: O que ele
queria dizer? ____________________________________________________
________________________________________________________________
9. Qual é o convite de Cristo em Mateus 11:28? ________________________
________________________________________________________________
A igreja não é de gente perfeita, mas para os doentes. Como um hospital que
ajuda aos que sofrem enfermidades espirituais. Não é surpresa encontrarmos
enfermidade na igreja, pelo menos deve motivar-nos a ter compaixão.
ALTO

Vamos zelar pelo nosso testemunho. Como está o seu?
❏ Consegue atrair pessoas para Cristo? ❏ Costuma ser pedra de tropeço?
Alguma vez já foi qualificado como hipócrita? Explique.

Advertência para os que rejeitam a igreja porque “está repleta de hipócritas”
Para o cristão
• Resolve seus problemas pessoais abandonando a igreja?
Seja honesto. Talvez esteja a pensar que o mundo oferece algo melhor. Cuidado, não passa de um remédio
amargo.
• Deve-se olhar para Cristo e não para os outros.
• Não se deve desprezar a mensajem por causa do mensajeiro. A Verdade é sempre a Verdade, ainda que tenha
dúvidas.
• Sempre houve e sempre haverá hipocrisia na igreja, mas
não se deve utilizar da infidelidade dos outros como
desculpa. Se anda desanimado, o verdadeiro problema
não está nos outros mas em si mesmo. Cuidado com o
engano do inimigo.
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Para o não cristão
• Deve olhar para Cristo e não para os outros. É verdade
que há hipócritas na igreja, mas Cristo não é um deles.
• Cuidado, é um risco passar a eternidade ao lado de
alguns desses hipócritas.
• Qual é a verdadeira razão de sua rejeição? Será a hipocrisia dos outros ou simplesmente porque não deseja
se submeter às ordens de Cristo? Leia João 3:19-20
• Cristo oferece perdão, vida eterna e uma vida melhor.
A decisão é sua, não permita que os hipócritas te
conduzam a uma decisão equivocada. Não podemos
desprezar a mensajem por causa do mensajeiro.

Passo 4

Machismo
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ O papel do homem é dominar a mulher.
______ Ser homem não é tanto um privilégio e sim uma responsabilidade.
______ A responsabilidade principal do marido é amar a sua esposa.

QUAL É O HOMEM MAIS HOMEM?
Compare as colunas e marque quais são as características de um verdadeiro homem. Compare a característica na
esquerda com a oposta, na direita.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

É durão, não chora.
Não depende de ninguém.
Vê a mulher como inferior.
É zeloso, controla sua esposa com mão de ferro.
Sexo: se satisfaz rapidamente.
Prazer com as bebidas.
Aquele que fica com várias mulheres.
Faz piadas da mulher para se divertir.
É rancoroso e vingativo.
Cala-se diante das injustiças.
Dança de acordo com a música.
Decide tudo.
Que tipo
É orgulhoso e egoísta.
de homem
Maltrata e magoa sua esposa. eu sou?
Transfere aos outros a culpa.
Mente para tirar vantagem.
É mandão; controla os outros.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

É forte, mas terno; sabe expressar seus sentimentos.
Pede ajuda quando precisa; é humilde.
Respeita a mulher como alguém de igual valor.
Permite a su esposa tomar decisões.
Sexo: tem o cuidado de satisfazer sua esposa.
Tem domínio próprio; sabe se refrear.
Ama e consegue ser fiel a uma só mulher.
Refreia a língua e defende a mulher.
Perdoa até seus inimigos.
Tem firmeza para confrontar a maldade.
Nada contra a corrente.
É sábio ao pedir a opinião da esposa.
É humilde e sabe como servir os outros.
Tem carinho, abomina o abuso e a violência.
Aceita sua responsabilidade e pede perdão.
Sempre fala a verdade, mesmo que lhe custe caro.
Anima os outros a crescerem pessoalmente.

A atitude do machista é de egoísmo e superioridade, especialmente nas relações com mulheres. Infelizmente, muitos homens são patéticos e fracassados. Abandonam suas responsabilidades e andam sem
rumo, controlando e abusando. Estão isolados, sem amor, dignos de pena, sem nenhuma admiração.
Amado, talvez você pense que não está assim tão mau. Talvez não, mas é preciso entender que atitudes
machistas penetram sutilmente na cultura e, às vezes, ninguém se dá conta. Baixe sua defesas e escute a
Palavra. Que esta lição o ajude a detectar se as suas atidudes são dignas de um cristão!
UM VERDADEIRO HOMEM É FORTE E SENSÍVEL
Jesus dirigiu-se aos mercadores do Templo e confrontou os fariseus. Sofreu com a vergonha e a dor de
ser crucificado sem reclamar. Ao mesmo passo que chorou com a morte de Lázaro, teve atenção para as
crianças, respeitava as mulheres, curava, tinha compaixão com as multidões e, mesmo na cruz, pediu ao
Pai o perdão para os seus perseguidores.
1. Como se revela a incrível valentia e firmeza do apóstolo Paulo em 2 Cor. 11:23-27? __________________
_______________________________________________ Portanto, qual estilo de vida recomendou aos
crentes? Colossenses 3:12-13 ________________________________________________________________
Como tratava os outros? 1 Tessalonicenses 2:7-8 _______________________________________________
LIDERANÇA RESPONSÁVEL COM AMOR
2. Quando um homem lê Efésios 5:22-28, 33, ele encara do mesmo ponto de vista da mulher? Explique:
_________________________________________________________________________________________
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3. O que significa Efésios 5:21, tanto para homens quanto para mulheres?
______________________________________________________________
4. Qual o mandamento é dado aos homens nos v. 25 e 28 ______________
Como se deve amar a sua esposa? v. 25 ___________________________
5. O que significa ser o cabeça da mulher? Efésios 5:23-24? Veja abaixo.
É menos homem aquele
que ajuda a esposa com
as tarefas de casa?
O que você pensa das
afirmações abaixo?

PARA MEDITAR
• Seja protetor, mas não
seja possessivo.
• A melhor maneira de envenenar uma relação é
zelando demais. Significa
controlar para não perder
e acaba mesmo perdendo.
• A mulher gosta de ouvir
sempre “eu te amo”. Há
várias maneiras de demonstrar isto, mas a preferida mesmo é falando.
• Obviamente o machismo
é um problema em nossa
sociedade. Será também
no meio do povo cristão?
Pode dar alguns exemplos?

O que é: Ser o cabeça não é simples privilégio, na verdade é uma responsabilidade. Implica uma liderança responsável, em amor. Amando
como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para torná-la santa
(v. 25-26). O marido se sacrifica pela mulher. Seu amor edifica, anima,
dá honra e preferência a ela (Fil. 2:3-4). O esposo é um servo que
conduz sua família à santidade. Se for sábio, o marido ecuta e define
as responsabilidades da esposa. Colaboram em vez de competirem.
O que não é: Não é uma competição ou um pretexto para dominar a
mulher. O cabeça não diminui e não manipula, ele orienta e guia sua
mulher. Não é um tirano (“aqui mando eu”), nem egoísta (“todos precisam me servir”). Não a considera inferior, incapaz ou de menor valor
(veja Pv 31.10-31). Não rejeita o valor de suas opiniões nem os seus
sentimentos. Não é ele quem toma as decisões ou controla tudo.
6. Em sua opinião, qual a porcentagem dos homens que são verdadeiros
líderes em suas casas? _________%. Muitos limitam-se a ganhar dinheiro e pagar as contas. Não são líderes quanto à educação e disciplina
dos filhos, não protege os sentimentos de sua esposa, não a defende de
más influências. O grande erro do machista é inverter as coisas. Quer
privilégios sem responsabilidades. Poucos são bons líderes em casa.
7. Se um esposo for líder responsável, trata sua esposa conforme Cristo
tratou da igreja. Seria difícil ela submeter-se a ele e o seguir?
_____________________________________________________________
ALTO Esposos:

• Faça uma revisão das duas colunas na página anterior e identifique áreas
onde seu pensamento estava confundido quanto a verdadeira masculinidade.
Aponta quais são em um papel.
• Peça sua esposa para revisar a pergunta 5 para ver sua opinião. Escute com
humildade ao que ela diz. Tenha cuidado para controlar o que ela diz. Tem
amado sua esposa conforme Cristo amou a igreja?
PARA CRESCER

• Há mudanças que precisam ser feitas? Aponta quais são em um papel.

Leia 1 Timóteo 1-6
e Filemom
(um capítulo por dia).

Esposas:

Memorize Efésios 5:25
“Vós, maridos, amai vossas
mulheres, como também
Cristo amou a igreja, e a si
mesmo se entregou por ela.”
CRF
“Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou
a igreja e entregou-se a si
mesmo por ela.” NVI

• O problema do machismo não é apenas dos homens, mas também das mulheres. Por tradição, muitas mulheres aceitam o machismo como um modelo
válido para os homens em sua vida e até transmitem para seus filhos este
modelo antibíblico. Medite em suas próprias ideias sobre este assunto.
• Compartilhe honestamente os seus sentimentos com seu esposo de acordo
com a lista do início. Fala como se sente no lugar de esposa. Bem ou mal?
• Reclamar é contraproducente. Gera oposição em vez de cooperação.
Ambos:
• Tenham cuidado. O motivo aqui não é causar conflito ou disputas. O objetivo
é que cada um admita, confesse e se arrependa dos erros. Procurem se amar
ainda mais, conforme Deus espera. Lembre o mandamento de Efésios 5:21
de submeterem-se uns aos outros.
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Passo 5

Homens de verdade
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
_____ A mulher é mais frágil e precisa ser tratada com respeito e
consideração.
_____ O mais importante para a mulher é sexo e roupa bonita.
_____ Um homem sábio escuta a esposa e considera o que ouve.

COMO TRATAR A MULHER
1. Maridos _______________ suas esposas e não ________________________ contra elas. Colossenses 3:19
2. Faça uma lista com 6 maneiras concretas nas quais os esposos poderiam demostrar amor a suas mulheres.
Quem é mulher, escreve 6 maneiras do marido demonstrar seu amor, conforme você gostaria.
• _________________________________________

• _________________________________________

• _________________________________________

• _________________________________________

• _________________________________________

• _________________________________________

3. Por que é importante a advertência de Colossenses 3:19 ________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Como 1ª Pedro 3:7 contraria o ponto de vista machista? _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Escreva exemplos do que significa viver sabiamente (sendo compreensivo)
com a mulher: __________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Por que importa ao homem saber que sua esposa é uma co-herdeira da
Graça da vida? 1ª Pedro 3:7 ______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. De acordo com 1ª Pedro 3:8, quais são os elementos necessários para
caminhar bem na relação? (aplica-se a homens e a mulheres) __________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Se maridos e mulheres praticarem o que diz 1ª Pedro 3:9, como afetaria o
lugar onde vivem? _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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PARA
CRESCER
Leia 2 Tim. 1- 4,
1 Samuel 1-3
(um capítulo por dia).
Memorize 1ª Pe 3:7
“Igualmente vós, maridos, coabitai com elas
com entendimento,
dando honra à mulher,
como vaso mais fraco;
como sendo vós os seus
co-herdeiros da graça da
vida; para que não sejam
impedidas as vossas orações.” CRF
“Do mesmo modo vocês,
maridos, sejam sábios
no convívio com suas
mulheres e tratem-nas
com honra, como parte
mais frágil e co-herdeiras
do dom da graça da vida,
de forma que não sejam
interrompidas as suas
orações.” NVI

9. A maioria dos homens diria que o mais importante para as mulheres é: casa, comida, roupa e sexo.
O que diriam as mulheres? ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Na verdade, a mulher precisa de muito mais.
Pelo menos, precisa destas cinco garantias:

O QUE UM CORAÇÃO DE
MULHER NECESSITA

• Carinho, ternura e respeito.

IDA

T
ES

N
HO

• Falar de coração para coração.

LA
PA R D
RA E C
CO OR
RA AÇÃ
ÇÃ
O
O

• Honestidade e transparência - Não guardar secredos.

DE

• Segurança física, econômica e espiritual.

A

RANÇ

SEGU

CO

MP

RO

MI

SS

O

FA

• Compromisso - precisa saber que é valorizada e que o
marido está comprometido em manter a relação saudável

O

INH

CAR

ALTO

Exame para os homens:

		Está preenchendo com ela as cinco garantias necessárias?

❏ Sim ❏ Não

Sente-se com ela e verifique as necessidades que têm. Escute sem interromper ou discutir. Não se ponha na
defensiva. Precisa fazer mudanças?

❏ Sim ❏ Não Quais são as mudanças necessárias? _________________

________________________________________________________________________________________________
Em um bloco de notas, faça um plano prático
QUANDO UMA
MULHER É
EMOCIONAL

O PREÇO QUE UM MACHISTA PAGA
O machista causa sofrimentos aos outros, especialmente
para a mulher. Mas ele também se torna vítima de sua
maneira distorcida de pensar. Muitos se acham “super
homem” mas sofrem grandes perdas. Por exemplo:
• Sabe que não é tão macho como pretende ser. Aparenta ser durão
mas chora por dentro, por traz de sua máscara.
• Não consegue se expressar emocionalmente; está muito congelado.

• Precisa de compreensão
e simpatia em vez de
oferecerem “soluções”.
• Importa-se muito em ser
ouvida pelo marido.
• Da parte do homem,
deseja mostrar soluções.

• Como não admite que tem necessidade de carinho, afasta-se emocionalmente de sua família e de outras relações importantes. Torna-se isolado.
Procura amor e aceitação nos lugares errados.

O que deve ser
feito pelo homem?

• Não admite sua necessidade de Deus e por isso vive separado dele.

•

• Quando confrontado com problemas pessoais, foge a procura de refúgio
na televisão, seus “amigos”, esportes, trabalho, leitura, álcool, mulheres,
etc.

• Escuta, não ofereça
concelhos.

• Recusa-se a aceitar a responsabilidade dos problemas. Transfere a
culpa aos outros. Portanto, nunca encontra a solução verdadeira.
• Vive confundido sobre quem é ou por quê está neste mundo.
• Seus cuidados são apenas para esconder insegurança. Os ciúmes tiram
toda possibilidade de se ter relações de confiança e amor.

Escuta, não fale demais.

• Escuta e envolva com
abraços.
• Escuta,
depois
terá
tempo
para falar.

• A falta de êxito na vida causa depressão, rancor e amargura.

10. Homens: meditando no preço que paga o machista, quais das consequências mencionadas acima tem
reparado em sua vida _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Busca concelhos do pastor ou alguém maduro na fé. Às vezes, recomenda-se a ajuda de um profissional.
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Passo 6

A mulher moderna

Parceiros ou Competidores?

Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ A mulher que se submete ao marido perde sua própria identidade.
______ Submissão significa obedecer, sem expressar ou sentir opinião.
______ A mulher moderna deve reclamar seus direitos porque há muito
machismo.

A CONTROVÉRSIA
Sempre que falamos do papel da mulher surgem pontos de vista diferentes. Tradicionalmente, a mulher ideal é
simples, sofrida, submissa, passiva, mártir que se sacrifica pela família. Tradicionalmente, se define mais pelo papel
de mãe do que esposa. Sua identidade gira em torno e da família. Ao contrário disso, está o conceito da mulher
moderna, liberal e independente. Defende seus direitos, controla o próprio destino e tem vida própria, independente
de seu marido ou da cultura. Qual representa o padrão bíblico? Há outro ainda?
A MULHER BÍBLICA
1. Leia Provérbios 31:11-31 e retire da Bíblia as palavras-chaves que descrevem uma mulher virtuosa. Em seguida, em
um bloco de notas, aponte as ideias que chamam mais atenção.
2. Como alguém pode receber elogios? v. 30 _____________________________________________________________
3. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é uma pessoa passiva ou doente? Por quê? _______________________________
__________________________________________________________________________________________________
4. 1ª Pedro 3:1-2 Que conduta ganhará ao esposo para Cristo? ______________________________________________
5. O que diz em 1ª Pedro 3:4-6 sobre a forma de vestir-se de uma mulher de Deus? ____________________________
__________________________________________________________________________________________________
O que produz a beleza? _____________________________________________________________________________
6. Ao dizer que a mulher é um vaso frágil ou delicado (v.7), significa que ela é inferior? O que significa? ___________
__________________________________________________________________________________________________
7. Qual é o mandamentos em Efésios 5:22-24? ____________________________________ v. 33 _________________________
O que a submissão não é:

Como funciona a submissão:

• A submissão não é forçada. Ela
decide submeter-se, não por medo e
sim por obediência a Deus, mantendo a
harmonia em casa. Se é forçada, não é
submissão e sim escravidão e sua vida e
a de seu marido enchem-se de frustração
e amargura.

• De acordo com Efésios 5.21, a submissão é mútua; o
homem também se submete a ela. 1ª Ped. 3:7, Fil.2: 3-4.
• Submissão permite aos dois trabalharem com semelhança, em busca do bem para a família; não é competição.
Os dois estão sempre ganhando. Isto permite a toda a
família ter uma vida tranquila, que busca a solução das
dificuldades.

• Não significa que ela seja inferior ou que tenha menor
valor.

• Se o marido a ama como Cristo amou a igreja, fica a mulher a submeter-se e serão bons parceiros no matrimônio.
Se ela for maltratada, dificilmente será submissa a ele.

• Não proíbe a mulher de pensar por si mesma ou expressar
suas ideias, necessidades e sentimentos.

• O homem precisa assumir seu papel e não transferir as
responsabilidades. Muitos homens acreditam que mandam, mas acaba mandando a mulher que suporta todo
o peso.

• Não é uma licença para que o marido abuse dela. A Bíblia
manda ao marido amar sua epsosa como Cristo nos ama.
Um marido abusado é quem perde, porque começa um
ciclo de reclamações e conflitos afetando toda a família.

• Estimula o marido a tratar melhor da mulher e ela também
tratá-lo com respeito. A regra de ouro é o respeito das
duas partes. Mateus 7:12

• Não é ser passiva perante abusos, como tapete para que
todos (incluindo filhos) passem por cima. Tampouco, é
obrigada a pecar para agradar ou obedecer ao marido.
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UM CÍRCULO VICIOSO
8. Se o marido não respeita a mulher, for irresponsável e não assumir a
liderança da casa, o que acontece? Ela se frustra e passa a reclamar ou
brigar para conseguir aquilo que precisa. Ela controla o dinheiro e o
homem, com mal estar, torna-se passivo. Quanto mais reclama, mais
passivo o marido se torna. Vai assim, de mal a pior. É um círculo vicioso.

UM
CÍRCULO
VICIOSO

Mesmo que não admitam sua passividade, poucos homens mandam
na casa. Deixam as tarefas mais importantes para a epsosa, como por
exemplo, cuidar das crianças. Querem o prazer de mandar, mas não
assumem as responsabilidades. O marido espera uma esposa submissa,
mas pela sua passividade torna a mulher obrigada a assumir o controle.
Depois, ele reclama por ter uma mulher mandona.
Já aconteceu isso em sua casa? __________________________________
9. O que diz Provérbios 21:9; 27:15-16 sobre os efeitos das reclamações

Por falta de liderança, a mulher reclama. Quanto mais reclama, mais passivo
o marido se torna. Vai assim, de mal a
pior... assim ninguém sai ganhando.

constantes? __________________________________________________
_____________________________________________________________
Suas queixas são contraproducentes; apenas provocam mais conflitos, mais isolamento e mais abuso emocional e,
às vezes, físico. Ainda assim, de modo algum se pode justificar o abuso por parte do marido. Deve ser responsável
em suas ações.
10. O que deve fazer a esposa para romper este círculo vicioso quando não se sente respeitada? Efésios 4:25 “desfazendo
a _____________, fale a ____________ cada um ao seu próximo, porque somos _____________________________.”
É necessário a mulher falar a verdade em amor (Ef. 4:24-32). Muitas mulheres pensam que a submissão requer que o
silêncio seja mantido, fingindo que tudo está bem. Mas guardar tudo em silêncio diante de uma situação inaceitável
não é submissão, é uma ilusão. É preciso a mulher entender seu direito de expressão, suas necessidades e sentimentos.
Se não houver conversa, haverá cada vez mais frustração. Quando explodir começa o círculo vicioso dos conflitos.
11. Efésios 4:29 adverte a evitar palavras corrompidas, como as que tornam disputas familiares.
Que tipo de palavras se deve usar? _____________________________________________
12. O que diz Efésios 4:31-32 que ajuda a trazer paz para dentro de casa?
v. 31 _______________________________________________________________________
v. 32 _______________________________________________________________________
13. Em qual das três coisas mencionadas no v.32 você precisa concentrar mais atenção?
____________________________________________________________________________
PARA
CRESCER

Submissão equilibrada (leia e discuta os seguintes pontos).

Leia

•

1 Sam. 4-10
Memorize
Provérbios
31:30
“Enganosa é a
beleza e vã a
formosura, mas
a mulher que
teme ao Senhor,
essa sim será
louvada.” CRF
“A beleza é
enganosa, e a
formosura é
passageira; mas
a mulher que
teme ao Senhor
será elogiada.”
NVI

•

•
•

A mulher foi formada de uma costela de
Adão; não foi tirada da
cabeça para governar
sobre ele, mas também
não foi tirada de seus
pés para ser pisada por
ele. Ela foi formada da
costela, para ser igual a
ele. Junto ao seu braço
para ser protegida e
perto do coração, para
ser amada. Anônimo

Mesmo submissa, a mulher precisa aprender a falar e impor limites. Com cuidado, deve
mostrar ao marido e filhos aquilo que precisa e esperar que eles a ajudem. Palavras que
edificam podem motivar o marido a assumir sua responsabilidade.
A mulher sábia precisa se cuidar. Se não tiver seus cuidados será sempre frustrada e amargurada, terá sempre conflitos. Ela precisa ter amigas para compartilhar, deve procurar uma
mulher experiente e sábia, com quem possa falar. Precisa ter tempo para fazer coisas que
trazem prazer, cuidar da saúde, ler, etc.
Um marido sábio também escuta sua esposa. Se não o fizer, haverá conflitos.
O marido precisa defender e proteger sua esposa e ensinar seus filhos a
respeitarem-na. Ela não deve permitir o desrespeito porque assim ela mesma
estará plantando a semente do machismo nos filhos.

14. Leia Provérbios 14:1. Anote exemplos de coisas que atualmente faz que edificam sua família:
__________________________________________________________________________
Coisas que prejudicam a família: __________________________________________________
__________________________________________________________________________
		ALTO

Anote em um bloco de notas: Como deseja ser lembrada pela família?
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Passo 7

O Evangelho e a prosperidade
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
_____ A vontade de Deus para cada crente é saúde e prosperidade.
_____ A pobreza sinaliza falta de fé.
_____ Deus adverte para fugirmos da avareza porque há coisas mais
importantes do que dinheiro.

O DEBATE
Hoje em dia, tem surgido uma nova interpretação do
Evangelho baseado na prosperidade. Seus defensores
afirmam que a vontade de Deus para cada um é prosperar na economia e saúde. Eles acreditam que isso
é direito de cada crente e são evidências do favor de
Deus. Consideram a enfermidade e a pobreza como
maldições que nenhum crente tem que sofrer. É uma
mensajem atrativa porque todos queremos viver bem.
Dizem que a prosperidade vem do “pacto com Deus
e pela fé”. Definem “pacto com Deus” pelas ofertas
a ministérios que ensinam este novo evangelho.
Dizem que quanto mais oferecem mais prosperidade
econômica terão e falam continuamente sobre dinheiro. Para eles o que uma pessoa recebe de Deus
está relacionado diretamente ao montante de suas
ofertas, quase como um investimento com resultados
garantidos.
Alguns até dizem: “Ofereça 10 e receberá 1.000; ofreça
1.000 e receberá 100.000. Dê sua casa e receberá cem

casas ou uma casa que vale por cem. Ofereça um avião e
terá o equivalente a cem aviões. Marcos 10:30 é um negócio muito bom.” Gloria Copeland em “A vontade de Deus
é Prosperidade”

Têm sua própria definição de “fé” chamada “determine e
receba”. Dizem que fé é uma força e quando uma pessoa
declara com sua boca e acredita no resultado desejado,
tudo o que espera será alcançado. A fé para eles não
depende tanto das promessas de Deus na Bíblia e sim
daquilo que desejam e acreditam que receberão. Se não
tiverem alívio de seus problemas dizem que é falta de fé
ou pecado. Não oram usando a frase: “...se for da tua
vontade, Senhor!” Pensam que sabem os resultados porque já sabem qual é a vontade de Deus. Muitos enfatizam
palavras proféticas.
Esse evangelho da prosperidade é o mesmo que Jesus e
os apóstolos pregavam? Deus garante mesmo a cura e a
prosperidade a todos os crentes? O que diz a Bíblia?

O EVANGELHO PREGADO PELOS APÓSTOLOS. O que eles enfatizaram?
1. Qual era a ênfase do Evangelho conforme ensinavam os apóstolos? O foco é na vida
interior (saúde) ou no material (prosperidade e cura)? Os seguintes versículos são típicos do ensino dos apóstolos. Faça um resumo do ensino:
Colossenses 1:21-22 _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Col 3:1-3 _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Col. 3:5 __________________________________________________________________
Col. 3:12-13 ______________________________________________________________
A ênfase está em deixar o pecado para buscar a saúde, onde a vida interior predomina
sobre o que é material. Apesar dos mestres da prosperidade negarem estas verdades, sua
mensagem e sua prática demonstram o contrário. Estão focados no material acima de
tudo; a tal ponto que os próprios crentes percebem sua ênfase pouco bíblica e sentem-se
enganados por eles.
O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE OS BENS MATERIAIS?
Já que tantos ministérios falam da prosperidade, vejamos se esta ênfase é bíblica. O que
diz a Bíblia quanto às riquezas e prosperidade econômica?
2. O que diz Mateus 6 quanto aos bens materiais? v. 19-21 ________________________
__________________________________________________________________________
v. 24 _____________________________________________________________________
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PARA
CRESCER
Leia
1 Samuel 11-17
(um capítulo por dia).
Memorize Lucas 25:15
“E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos
da avareza; porque a
vida de qualquer não
consiste na abundância do que possui.”
CRF
“Então lhes disse:
Cuidado! Fiquem de
sobreaviso contra todo
tipo de ganância; a
vida de um homem
não consiste na quantidade dos seus bens.”
NVI

Jesus não proibiu-nos de ganhar dinheiro, mas advertiu sobre seus perigos. Aos que buscam primeiramente o
Reino de Deus, prometeu a provisão de suas necessidades básicas como comida e roupa, mas nunca garantiu
riquezas. Mt. 6:25-34
3. Por que prevenir-se da avareza? Lucas 12:15 ___________________________________________________________
______________________________________________ (Veja também a parábola que segue nos v. 16-21)
4. Jesus advertiu que “as preocupações deste século e o engano das riquezas sufocam a Palavra” Mt. 13:22.
Também disse: “é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus.” Mt.19:24
O que Jesus disse a um dos que desejavam seguí-lo? Mateus 8:19-20 _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Por que diria isso se a prosperidade fosse tão importante? Não teria sentido.
5. Alguns pensam que “a religião é um meio para adquirir coisas.” (1 Timóteo 6:5) Qual era a atitude de Paulo sobre
os bens materiais e o sofrimento? 1 Timóteo 6:6-8 _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
v. 9-10 ___________________________________________________________________________________________
Filipenses 4:11-13 __________________________________________________________________________________
v. 19 _____________________________________________________________________________________________
Paulo nunca focou na prosperidade porque havia aprendido a contentar-se no muito e no pouco. Ele estava satisfeito
em ter apenas sustento e abrigo. Advertiu contra o domínio da cobiça, chamando-a de “raiz de todo mal.”
6. Se a pobreza fosse sinal de falta de fé, como explicar o fato de Lázaro representar um homem abençoado e não
ter sido o rico? Lucas 16:19-31 Pobreza pode não ser exatamente um sinal de deficiência espiritual.
TIRANDO CONCLUSÕES:
7. Após estudar estas passagens, medite no seguinte:
• Se a prosperidade fosse tão importante, porque Jesus e os apóstolos não
enfatizaram isso?
• O Novo Testamento nunca apresenta a prosperidade como prioridade a buscar;
mas as epístolas estão cheias de concelhos para ter uma vida pessoal de santidade.
• O Novo Testamento adverte contra os perigos do materialismo. É impossível servir a
Deus e as riquezas. As riquezas são passageiras, mas causam ilusão a muitos.
• A ênfase na prosperidade facilmente se torna um evangelho de interesses, apelando a
avareza. O foco se torna o que é material acima do que é espiritual, o exterior acima do interior.

Algo está
errado se
buscar a Deus
como um caixa
automático.

• Na vida cristã há momentos bons e há outros difíceis; o sofrimento faz parte dela. Deus não é
contra a prosperidade. Às vezes, Ele provê abundantemente, mas a prosperidade não é uma
meta principal na mensagem de Jesus e dos apóstolos.
8. Gálatas 1:9 “Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema.” Com base nisso,
		

o evangelho da prosperidade seria outro evangelho? _____________________________________________________

		

___________________________________________________________________________________________________

ENTÃO, COMO DEVEMOS VIVER?

Aprender a se contentar:

9. Qual deve ser o nosso foco? 2 Coríntios 4:17-18 _______________________________________________________
Colossenses 3:2 desafia “Pensem nas coisas de cima, e não nas que são da terra.” O material é secundário.
10. Qual é o conselho para o pobre? Tiago 1.9 _____________________________________________________________
E o concelho para o rico? (v. 9-10): ____________________________________________________________________
As riquezas são passageiras. Além disso, o materialismo pode fazer o rico facilmente se esquecer que tanto ele
como o pobre podem encontrar uma posição gloriosa somente em Cristo.
11. O que diz Hebreus 13:5-6 sobre o contentamento? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
		ALTO

Examine sua atitude: Você sente satisfação como Paulo, na fartura ou na escassez?
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Passo 8

Prometer muito...
Será correto?

A prosperidade, 2ª parte
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ A fé é uma força que pode mudar minha realidade.
______ Há programas cristãos na TV que deviam inquietar qualquer crente
que conhece a Bíblia e pensa por si mesmo.
______ Deus garante aperfeiçoar Seu poder em nossas fraquezas.

A FÉ
A Bíblia mostra muitos exemplos de homens de fé, mas Abraão é um dos mais conhecidos. Pela fé, acreditou que Deus lhe daria um filho quando já estava com seus cem
anos; e pela fé esteve disposto a sacrificar esse filho tão esperado, em oobediência ao
mandamento de Deus.
1.

Lendo Romanos 4:20-22, qual era a principal característica da fé de Abraão?
________________________________________________________________________
Agradou a Deus porque estava convencido de que Deus cumpriria suas promessas.

2. Romanos 10:17 De onde vem a fé? _________________________________________
É claro que a fé bíblica sempre está baseada na Bíblia e suas promessas. O que diz:
“Creio porque a Bíblia diz...” está a depositar sua confiança na Palavra de Deus, não
em seus próprios desejos ou crenças. Quem diz: “Eu creio, portanto sei que Deus o
fará” baseia-se naquilo que ele mesmo sente, deseja ou acredita e não naquilo que
Deus prometeu.
O ROL DA FÉ NO EVANGELHO DA PROSPERIDADE
Os que são do evangelho da prosperidade têm um certo conceito de fé muito diferente
conhecido como “acredite e conquiste” ou “pensamento positivo.” Definem fé como
uma força que dá poder para mudar as coisas. Afirmam que quando declaram com a
boca o que desejam, suas palavras têm poder. Alguns até explicam assim:
“Quem expressa o resultado desejado e não duvida em seu coração mas acredita que suas
palavras têm poder, então tudo o que determina acontece. Como resultado, recebe tudo
aquilo que tenha declarado com grande convicção.”
“Declaremos apenas o que desejamos que aconteça, basta acreditarmos que os resultados
chegam depressa. Ao estudar a Palavra de Deus e alimentar-se dela você alcança um
vocabulário e uma linguagem de fé próprios para que as palavras se tornem em realidade.
Quando usa palavras de fé, Deus confia em você a ponto de te encher de poder.” Kenneth
Copeland, A Força da Fé, p. 26-27

Como se pode ver, o foco não está em uma promessa concreta da Bíblia, mas na convicção de um resultado desejado individualmente pela pessoa. É comum ouvir palavras do
tipo: “Eu determino …… em nome de Jesus.” Se Deus promete algo, está de acordo.
Mas não seria presunção determinar se não houver uma promessa específica de Deus?
Mesmo dizendo que sua fé se baseia na Palavra de Deus, o que acontece quando sua
interpretação está errada? Sonhos e profecias não estão ao mesmo nível de uma promessa direta. As pessoas podem se enganar. Deveriam comprovar as revelações antes
de depositarem sua fé nelas.
Por exemplo, de acordo com 1 Pedro 2:24, “Por suas feridas fomos sarados.” Muitos
concluem que a morte de Cristo garante cura para qualquer enfermidade física. Ao examinar essa frase em seu contexto, notamos que não está falando do que é material e sim
do perdão do pecado, para viver na justiça. Afirmar que a vontade de Deus é sempre
curar enfermidade, significa basear-se em uma interpretação duvidosa para o texto.
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PARA
CRESCER
Leia
1 Samuel 18-24,
um capítulo por dia.
Memorize
Romanos 4:20-21
“E não duvidou da
promessa de Deus por
incredulidade, mas foi
fortificado na fé, dando
glória a Deus,E estando
certíssimo de que o que
ele tinha prometido
também era poderoso
para o fazer.” RCF
“Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo
em relação à promessa
de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu
glória a Deus,estando
plenamente convencido
de que ele era poderoso para cumprir o que
havia prometido.” NVI

Pela fé eu havia declarado
vitória sobre minha
enfermidade, mas por
que ainda
estava
em
minha
cadeira
de rodas?

Mas
agora...
já aprendi a estar
contente em qualquer
situação porque Deus
me diz:
“Minha Graça te basta,
porque meu poder se
aperfeiçoa na fraqueza.”

COMO DEVE
SER UM LÍDER?
Leia as seguintes
passajens e anote num
bloco de notas,o que
dizem sobre o líder
bíblico:

PREGADORES EXPLORADORES
Algumas coisas que se encontram em certas igrejas, programas de televisão e rádio deveriam
inquietar qualquer crente que conhece sua Bíblia e pensa por conta própria. Leia e discuta
essa lista. Você sabia que acontecem esses abusos?
• Muitas igrejas pequenas sofrem economicamente porque seus membros fazem ofertas para
grandes igrejas ou “super ministérios” do rádio e televisão.
• Muitos daqueles que ensinam a tal prosperidade vivem no luxo, às custas de pobres pessoas
sinceras.

1 Pedro 5:2-3
2 Pedro 2:2
1 Timóteo 3:2-4
Tito 1:7
João 13:13-15

• Sua ênfase não está de acordo com a ênfase bíblica sobre as riquezas. Enquanto enfatizam
riquezas, Lucas 12:15 diz: “Acautelai-vos e guardai-vos da avareza; porque a vida do homem
não consiste na abundância dos bens que possui.”
• Mesmo que procurem base bíblica para uma vida de luxo, sua maneira de interpretar a Escritura é calculada: tiram versículos de seu contexto, traduzem o próprio gosto, criam “revelações
proféticas”, etc.
Tudo para justificar o que é apenas um simples materialismo. Ignoram passajens claras sobre
o perigo das riquezas ou as advertências quanto ao uso da religião como fonte de ganância.
É preciso lembrar que uma profecia dever ser comprovada e nunca deveria contradizer o que
aprendemos na Palavra.
• Este “evangelho” não está funcionando. A maioria de seus seguidores continuam pobres e
enfermos. Apesar de serem pessoas de muita fé e sinceridade. A resposta de muitos líderes é
lançar culpa sobre eles, dizendo que sua pobreza é por falta de fé ou por causa de pecado.
• Parece que alguns líderes estão a hipnotizar seus seguidores. Mesmo dizendo que vivem por fé,
muitos deles confiam mais em seu carisma e nas habilidades de convencer pessoas. Chegam a
intimidar pessoas e seguem apelando à avareza.
• Poucos seguidores deste movimento conhecem suas Bíblias. Tendem a confiar mais no líderes,
aceitam tudo o que falam sem pensarem por conta própria ou examinar se é bíblico ou não o
que ouvem. Quando há dúvidas, muitos temem questionar. Em geral, os mesmos líderes não
aceitam ser questionados, pensando que não cometem equívocos por que são “ungidos de
Deus”.

CURA PARA TODOS?
Claro que Deus cura,
mas há base bíblica para
garantir cura a todos
como uma vontade
divina?
Se fosse assim, como
explicar estas passagens?

• Deus pede que os crentes trabalhem “para que tenham o que oferecer aos que necessitam”
(Efésios 4:28). Em muitos ministérios a ênfase está em pedir dinheiro dos pobres, não dão aos
pobres.
• Em vários casos há falta de humildade e mansidão nos líderes quanto ao trato de seus seguidores. É difícil garantir que eles seguem a exortação de 1 Pedro 5:2-3: “Apascentai o rebanho
de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem por
torpe ganância, mas de ânimo pronto; Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas
servindo de exemplo ao rebanho.”

1 Timóteo 5:23 Paulo
disse a Timóteo: “Não
bebas mais água só, mas
usa de um pouco de
vinho, por causa do teu
estômago e das tuas frequentes enfermidades.”
2 Coríntios 12:7-9 “...
foi-me dado um espinho
na carne, a saber, um
mensageiro de Satanás
para me esbofetear, a
fim de não me exaltar.
Acerca do qual três vezes
orei ao Senhor para que
se desviasse de mim. 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.”
2 Timóteo 4:20 Paulo
disse: “... deixei a Trófimo
em Mileto, doente.”

• Muitos fazem pensar que as ofertas em seus ministérios (pacto com Deus) é a única maneira
de ter respostas de suas orações, ou para se livrar de algum problema. Parece que Deus só
pode operar na base das ofertas que são dadas. Faz-nos lembrar da prática antiga de vender
indulgências.
• Criticam aos que oram: “Deus, faça tua vontade...” Dizem que isso é uma excusa para os que
não têm fé.Seguramente isso é verdade em alguns casos, mas não sabemos os propósitos de
Deus para cada pessoa em particular. Determinar tudo seria muita vaidade. 1 João 5:14-15
PAULO: UM EXEMPLO DE MINISTRO FIEL:
• 1 Tessalonicenses 2:5-7 “...Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras,
nem houve um pretexto de avareza; Deus é testemunha; E não buscamos glória dos homens,
nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados;
Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos.”
• 2 Coríntios 6:4, 10 “Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo; na
muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias ... como contristados, mas sempre
alegres; como pobres, mas enriquecendo a muitos; como nada tendo, e possuindo tudo.”
• 2 Coríntios 2:17 “Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes
falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus.”
• Será possível? Em Mateus 7:22-23, Jesus fala de alguns pregadores dizendo isto: “Muitos me
dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não
expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi
abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.”
ALTO

Está alerta para detectar estes abusos? Estuda a Bíblia para tirar as próprias conclusões?
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Passo 9

Ainda sou salvo?
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ A certeza da vida eterna depende de minha fidelidade a Deus.
______ Acreditar que não perco a salvação me permite pecar.
______ Muitos “cristãos” andam mal porque não experimentaram o
Evangelho genuino. Ainda não foram salvos.

O DEBATE
Conhece alguém que fez uma profissão de fé, caminhou ou parecia caminhar com o Senhor, mas depois
se afastou? Segue seguro da salvação ou já perdeu a esperança? Ou em um aspecto mais pessoal, você é
um crente sincero que vive uma frustração ou temor porque ainda não alcançou o que considera uma vida
santa? Teme que tenha perdido a salvação ou que poderá perder? A igreja evangélica está dividida sobre
este tema. Alguns acreditam que pode-se perder a salvação e outros acreditam que não. É importante falar
sobre isso? Claro! Há algo mais importante do que saber onde passar a eternidade? Há dois erros que
fazem confundir e causam controvérsia:
Um evangelho barato

Vivendo com medo e incertezas

Alguns, confiando de não perder a salvação, entregam-se a uma vida de libertinagem. Sua mentalidade
é: “Tenho o céu garantido, posso fazer tudo o que me
dá prazer na vida.” Isso demonstra uma de duas coisas:
Primeiro, a pessoa “salva” nunca entendeu o Evangelho
verdadeiro e assim nunca teve a vida eterna. Ou ainda,
é ignorante do que significa a Graça de Deus. Está-se
a confundir liberdade com libertinagem. O apóstolo
Paulo advertiu contra estas atitudes em Romanos
6:1-6 “Permaneceremos no pecado, para que a graça
abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos
para o pecado, como viveremos ainda nele?”

Apesar de alguns usarem a doutrina de que perde-se
a salvação como motivação para buscar santidade,
outros avançam mais. Algumas igrejas usam-na para
meter medo nas pessoas e manipular assim aqueles que
desejam manter em seu meio como se estivessem bem
diante de Deus e da igreja, cumprindo com uma série
de regras e proibições. Em meio a isso tudo, a Graça
é pisoteada pelo esforço humao. Ou seja, pensando
na salvação, que é pela Graça e não pelas obras, mas
na prática, estão cumprindo certos requisitos (obras).
A vida cristã converte-se em um esforço para seguir
merecendo a salvação.

Sejamos firmes, não importa a opinião do autor do livro Nova Vida em Cristo, ou algum irmão bem
intencionado, e até mesmo um pregador famoso. Tudo o que importa é o que Deus nos ensina.
O QUE DIZ A BÍBLIA?
1. São salvos todos os que se dizem cristãos?

Mateus 7:21-23 ____________________________________

Quais das seguintes frases asseguram que somos verdadeiros cristãos?
❏ Frequenta a igreja.				❏ Lê sua Bíblia.		❏ Levanta a mão em um culto evangelístico.
❏ Sente-se triste por seu pecado.		❏ Foi batizado. 		❏ Abandona os vícios.		❏ Entrega dízimos regulares
❏ Ensina na Escola Dominical.			❏ Fala em línguas.		❏ Ajuda aos pobres.		❏ É uma pessoa sincera.
❏ Está arrependido e confia em Jesus, aceitando-o como único e suficiente Salvador.
2. Uma pergunta-chave é: De que depende a salvação: das minhas obras ou da obra completa de Jesus na
cruz?

__________________________________________________________________________________

3. Qual é o único requisito para a salvação?

João 1:12 e 3:16, Ef 2:8-9 ___________________________

Muitos entendem com a mente e não de coração. Como explicar a uma pessoa não crente o que
significa “receber Jesus e crer nele?” _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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PARA MEDITAR DISCUTIR
Qual é a sua opinião sobre o
seguinte?
Alguém disse: “Tenho frequentado igrejas que defendem que
não se perde a salvação e outras
que dizem o contrário. Sinto-me
abençoado duas vezes porque, se
não se perde, tenho segurança
de ir para o céu. Por outro lado,
sinto motivação para viver em
santidade.”
Está de acordo ou não?
E por quê?
O que deve motivar-nos a viver
em santidade é: ❏ Temor
❏ Gratidão
QUAL É O PAPEL DAS
OBRAS NA VIDA ETERNA
Leia Efésios 2:8-9. Apesar da Bíblia
ensinar claramente que a salvação
é pela Graça, mediante a fé, sem
obras, também ensina o v.10 que
somos salvos para as boas obras.
Isto não é uma contradição. O
único meio de ser salvo é pela fé.
O resultado de ser salvo é uma vida
transformada que demonstra-se
pelas boas obras.
Deixemos a indiferença quanto ao
pecado. Somos salvos para viver
em santidade. Ao mesmo passo
que, somos salvos para viver seguros porque nosso destino eterno
já está reservado. Vivamos na
liberdade da Graça. Não há nada
que possamos fazer para merecer
ou garantir a manutenção da nossa
salvação. Nossa esperança única é
a obra completa de Cristo Jesus.

PARA CRESCER
Leia 1 Samuel 25-31
(um capítulo por dia).
Memorize João 5:24
“Na verdade, na verdade vos
digo que quem ouve a minha
palavra, e crê naquele que me
enviou, tem a vida eterna, e
não entrará em condenação,
mas passou da morte para a
vida.” RCF
“Eu lhes asseguro: Quem ouve
a minha palavra e crê naquele
que me enviou, tem a vida
eterna e não será condenado,
mas já passou da morte para a
vida.” NVI

4. A salvação é chamada “vida eterna”. Quando começa? Ao receber a
Cristo ou ao chegar ao céu?

João 5:24 _________________________

Mesmo que pareça lógico, “eterna” significa “sem fim.” Seria eterno se
tivesse hoje e perdesse amanhã?

_______________________________

5. De acordo com Efésios 1:13-14, cada cristão foi selado com o Espírito
Santo. O selo garante a herança eterna, identificando-o como posse
de Deus.
Quando isso ocorre? v.13 _____________________________________
Até quando somos selados? v. 14 ______________________________
____________________________________________________________
A palavra “penhor” é uma adiantamento dado como garantia para assegurar nossa herança até o dia da Redenção. O Espírito Santo é quem
garante nossa salvação, não é o crente através de suas boas obras.
6. Ao ler uma passajem como João 10:27-30, sente confiança ou sente
medo quanto a salvação de sua alma? ___________________________
Olho: Não seja culpado de vacinar as pessoas contra o Evangelho com
uma apresentação simplista ou incompleta, fazendo acreditarem que
são salvas quando não são. Muito “crentes” nunca entenderam a
Graça. Quando evangelizamos, precisamos ser claros para evitar erros
mencionados nas perguntas 1 e 2. Somos salvos pela Graça e nos
mantemos na Graça.
CUIDADO
7. Como vimos anteriormente, ter a vida eterna não é licença para pecar.
O que acontece quando alguém se diz cristão mas segue no pecado?
• Talvez nunca tenha se convertido, engana-se a si mesmo e a outros. Pode
não ter compreendido bem o Evangelho e não se converteu de coração.
• Se foi convertido, era um crente carnal. Segue como filho de Deus, mas
não experimenta todo benefício de andar em comunhão com Deus.
• Estará sujeito a disciplina de Deus com o fim de ser restaurada a comunhão com Ele. Hebreus 12:5-11
• Perderá suas recompensas na tribuna de Cristo. 1 Cor. 3:11-15

8. Leia 1 Coríntios 3:11-15. E... o que das boas obras? As obras de
cada crente serão julgadas no tribunal de Cristo. Este juízo não é para
determinar se é salvo, e sim para dar prêmios ou não. Serão premiadas as obras feitas no poder do Espírito Santo (ouro, prata, pedras
preciosas). E serão queimadas como palha as obras da carne (esforço
próprio), ainda que pareçam “boas”.
9. É possível “servir ao Senhor” e não receber a premiação? ❏ Sim ❏ Não
Que prêmio receberá o professor de Escola Dominical que ensina com
vaidade e orgulho? v. 1 _______________________________________
10. O que diz v. 15 sobre os que esperam construir sua salvação pelo próprio
esforço? _____________________________________________________
Serão salvos? _________ O que perdem? ___________________________
ALTO

Está seguro sobre onde passará a eternidade? Sim ou não?
E Por quê?

De quem depende seu destino eterno?
Está confiando em Cristo somente ou em sua capacidade de ser fiel?
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Passo 10

Tenho perguntas
antes de receber a Jesus
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ Fica melhor arrumar minha vida antes de me aproximar de Jesus
______ Aceitando a Cristo minha vida pode se tornar muito boa, mas é
um pouco chato.
______ Não há pressa, tenho muito tempo para receber a Cristo.

BARREIRAS E DÚVIDAS COMUNS
Há perguntas frequentes que surgem quando apresentam-nos o Evangelho. Alguns dizem que essas
perguntas não respondidas impedem nossa decisão. Em alguns casos, são verdadeiras inquietudes; em
outros casos são pretextos usados para a excusa de ser confrontado com a necessidade de tomar a
decisão por Cristo. Aqui estão algumas das perguntas com suas respectivas respostas bíblicas.
“Tenho medo do que vão dizer os meus amigos.”
1. Há casos em que um novo crente seja desprezado pelos seus amigos e até pela própria família?
Exemplos: _____________________________________________________________________________
2. Como estes versículos podem ajudar a pessoa que teme o que dizem os outros sobre sua nova fé?
Marcos 8:3 ____________________________________________________________________________
Podemos parafrasear assim: O que adianta ter a aprovação dos amigos e perder a alma?
Salmo 27:10 __________________________________________________________________________
Hebreus 13:5-6 _______________________________________________________________________
3. Alguém teme perder seus amigos. Há alguns “amigos” que seria melhor não tê-los? Por quê?
______________________________________________________________________________________
4. Se alguém não te respeita quando diz “não” para coisas que fazia antes, será um verdadeiro amigo?
Por quê? ______________________________________________________________________________
5. O que dizem estas passagens sobre a possibilidade de ter novos amigos em Cristo?
Efésios 2:19 __________________________________________________________________________
1 João 1:3, 7__________________________________________________________________________
“Tenho medo de não conseguir cumprir. Não quero jogar com as coisas de Deus.”
Precisa arrumar sua vida antes de aproximar-se a Deus? Ou será ideal aproximar-se primeiro, pedindo
ajuda a Ele para mudar o que for preciso? Se espera até que esteja tudo bem, quando estará bem com
Deus? Nunca!
6. Se tem medo de não corresponder, como podem ajudar você os seguintes versículos?
Filipenses 4:13 ________________________________________________________________________
1 João 1:9; 2:1-2 ______________________________________________________________________
1 Cor. 10:13 ___________________________________________________________________________
1 João 4:4 ____________________________________________________________________________
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A Bíblia
me dá
respostas

A vida cristã não é para os perfeitos, porque eles não existem. É para os
pecadores salvos pela Graça de Deus. Precisamente por isto foi dada a
oportunidade para perdoar seus pecados quando cair, também prometeu
um escape para cada tentação e o Espírito Santo para ajudar (1 Cor. 10:13).
“Teria que abandonar minhas diversões e viver uma vida aborrecida?”
Que astuto é o diabo em fazer acreditar que o mundo oferece mais que Cristo!
Não oferece apenas festas, amigos, dinheiro, influência, bebida, sexo e muito
mais conforme o apetite de cada um. Mas para onde vai conduzir esse “caminho
largo” que é tão popular entre as multidões? Perdição (Mt. 7:13-14)

PARA FAZER
Acredita que algumas das
barreiras mencionadas nesta
lição estão impedindo que
alguns de seus amigos aceitem
a Jesus?
_________________________
_________________________
Qual destas objeções estão
servindo de tropeço?
_________________________
_________________________
________________________
Ore ao Senhor para que lhe
dê uma oportunidade de compartilhar com seus amigos.
Escreva os nomes dos amigos
com quem deseja compartilhar
_________________________
_________________________
_________________________

7. É preciso meditar se sua vida é mesmo tão “alegre” como pensa. Quais
são as coisas que teme perder? ____________________________________
_______________________________________________________________
Seja honesto, tem sido uma verdadeira alegria? Tem conquistado paz?
_______________________________________________________________
8. Acha triste ou aborrecido ser cristão?
João 10:10b __________________________________________________
1 João 1:4 _____________________________________________________
9. Gálatas 5:19-23 compara as obras da carne com o fruto do Espírito.
Qual estilo de vida seria mais alegre e qual seria mais aborrecido?
Qual é a sua escolha?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
“Custa-me demasiado.” (semelhante a inquietude anterior)
10. Como estes seguintes versículos respondem a essa inquietude:
Marcos 8:36 ___________________________________________________
Mateus 6:19 ___________________________________________________
Mateus 6:33 ___________________________________________________
“Creio que é melhor esperar. Ainda há tempo de sobra.”
11. Que segurança tem o futuro? Acredita que haverá uma outra oportunidade
mais adiante? Prov. 27:1 _________________________________________

PARA
CRESCER
Leia Marcos 1-8
(um capítulo por dia).
Memorize Marcos 8:36
“Pois, que aproveitaria
ao homem ganhar todo
o mundo e perder a sua
alma?” RCF
“Pois, que adianta ao
homem ganhar o mundo
inteiro e perder a sua
alma?” NVI

_______________________________________________________________
12. Por que não devemos esperar? 2 Coríntios 6:2 ______________________
_______________________________________________________________
13. Salmo 95:7-8 adverte a não ______________________________________
_______________________________________________________________
14. O que está fazendo Jesus? Apocalipse 3:20 ________________________
_______________________________________________________________
Que resposta daria a Cristo agora? _________________________________
_______________________________________________________________
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Passo 11

MENTIRA

E agora: a Verdade
ou a Mentira?

VERDADE

Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
______ É difícil saber a Verdade, talvez estudando e consultando
os sábios encontre após algum tempo.
______ A Verdade é minha defesa contras as forças do diabo.
______ O estudo da Palavra é importante, mas é um pouco
desconfortável.

A VERDADE x O MUNDO
1. Que reação pode esperar do mundo alguém que vive conforme Deus manda? Por quê? I Coríntios 1:18
_________________________________________________________________________________________
O que vai acontecer com a sabedoria humana? v. 19 ___________________________________________
ALTO

O que o mundo chama “verdade” é uma coleção de mentiras que conduz a perdição. Ao contrário disso, o
Evangelho muda sua vida agora e seu destino eterno. Então, por que preocupar-se com o que dizem os outros?

2. Leia Romanos 1:21-25. O que diz sobre os que desprezam a Verdade preferindo a mentira? v. 21
_________________________________________________________________________________________
v. 22 Acreditam ser ___________ mas na realidade são ___________. Acontece isso hoje? ____________
Dê um exemplo ___________________________________________________________________________
v. 25 Mudaram a __________ de Deus em __________, adorando as _____________________ no lugar
de adorar ao __________________. Explique com suas próprias palavras o significado deste versículo:
_________________________________________________________________________________________
Ao mudar a Verdade em mentira, cairam na idolatria, adorando a imagens de madeira ou de pedra.
4. Há um comentário em Isaías 44:16-20 sobre a sabedoria humana. Descreve como o homem trabalha a
madeira.
Uma parte da madeira usa para ________________________________________________________ v.16
O que faz com o que sobra? ___________________________________________________________ v.17
Qual a conclusão de Isaías no v. 18? _________________________________________________________
v. 20? ___________________________________________________________________________________
Seria cômico se não fosse trágico. Sem a Verdade da Palavra o homem é cego, está perdido.
5. Ao reparar o que Isaías diz sobre idolatria, seria fácil dizer: Que loucos! Como podem confiar assim num
pedaço de madeira? Hoje, há muitos que adoram imagens, mas também existe outra idolatria, a “idolatria moderna”, que adora coisas materiais como: dinheiro, beleza, conhecimento, estrela do esporte, do
cinema à musica, suas religiões e muitas outras coisas. Escreva algumas coisas que chegaram a ser
“ídolos em sua vida” ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
A VERDADE E OS FALSOS MESTRES NA IGREJA
6. O que acontecerá nos finais dos tempos? 1 Timóteo 4:1-3 _______________________________________
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7. Como se apresentam os falsos mestres?
Mateus 7:15 ___________________________________________________
2 Coríntios 11:13-15 ____________________________________________
8. O que diz Lucas 6:26 sobre popularidade? __________________________
_______________________________________________________________
9. Acredita que haja falsos mestres em algumas igrejas? Explique
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Que ferramentas temos para identificar aos mestres de hoje? __________
_______________________________________________________________
“Suave é ao homem
o pão da mentira,
mas depois a sua
boca se encherá
de cascalho.”
Proverbios 20:17

“Bem-aventurado
o homem que põe
no Senhor a sua
confiança, e que não
respeita os soberbos
nem os que se desviam
para a mentira.”
Salmo 40:4

11. Em sua opinião, que porcentagem dos crentes de hoje connhecem a Bíblia
o suficiente para distinguir entre a verdade e a mentira dentro da igreja?
_________ %
UMA ATITUDE CORRETA
12. Acredita que ao ler a Bíblia, adquirimos entendimento e inteligência automaticamente? Sim ❏ Não ❏
O que se requer para entender a Palavra? Salmo 119:18 _____________
_______________________________________________________________
Deus é quem nos abre os olhos do entendimento. Sua atitude deve ser:
“Aqui estou Senhor, escutando e esperando em ti”.
13. Que atitude está refletida no Salmo 119:28-30 quando o salmista estava
passando momentos de angústia? _________________________________
_______________________________________________________________

ALTO
		
UM TEMPO AO TERMINAR OS VOLUMES 4 e 5:

A batalha para sua mente.

PARA
CRESCER
Leia Marcos 9-16
esta semana
(um capítulo por dia).

Nestes dois manuais (vol. 4 e 5) examinamos mentiras comuns com respostas bíblicas. A meta não é memorizar uma resposta para cada mentria, e sim
aprender a pensar biblicamente, examinando tudo do ponto de vista de Deus.
Para fazer isso devemos passar mais tempo com as Escrituras e permitir que elas
inundem nossa mente. Somente assim podemos detectar e distinguir entre as
mentiras e a verdade. A batalha se ganha ou se perde na mente.
• Como ajuda a você este manual e o anterior (Vol. 4)?

Memorize
Provérbios 20:17

• Sente-se intimidado pelas pessoas zombarem de sua fé?

“Suave é ao homem o
pão da mentira, mas
depois a sua boca se encherá de cascalho.” RCF

• Tem um tempinho diário para estar a sós com Deus em oração e
encher-se com Sua Palavra? Se não, comece hoje. Veja o Passo 8 no
Volume 1 de Nova Vida em Cristo. Firme seu compromisso:

“Saborosa é a comida
que se obtém com mentiras, mas depois dá areia
na boca.” NVI

• O que tem feito para pensar biblicamente?

Eu me comprometo a separar x minutos por dia para estar só com Deus.
Farei isso pelas ______ (horário) e em ___________________________ (lugar)
___________________________________________ Assinatura
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Passo 10

			

Passo 7
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Passo 4

Passo 5

“Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus.” NVI

Passo 2

“Pregue a Palavra, esteja preparado a tempo e fora de
tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e
doutrina.” NVI

Romanos 6:11 			

“Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio
com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais
frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que
não sejam interrompidas as suas orações.” NVI

“Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco;
como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida;
para que não sejam impedidas as vossas orações.” CRF

1ª Pe 3:7 			

“Assim também vós considerai-vos certamente mortos
para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.” CRF

Passo 1

Passo 9

Passo 6

Passo 3

“Tenham o cuidado de não praticar suas ‘obras de justiça’
diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso,
vocês não terão nenhuma recompensa do Pai celestial. NVI

“Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens,
para serdes vistos por eles; aliás, não tereis galardão junto
de vosso Pai, que está nos céus.” CRF

Mateus 6:1			

“A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a
mulher que teme ao Senhor será elogiada.” NVI

“Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que
teme ao Senhor, essa sim será louvada.” CRF

Provérbios 31:30 			

“Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê
naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.” NVI

			

“Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação
à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu
glória a Deus,estando plenamente convencido de que ele
era poderoso para cumprir o que havia prometido.” NVI

João 5:24

“Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a
minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna, e não entrará em condenação, mas passou da
morte para a vida.” RCF

Passo 8

“E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade,
mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus,E estando
certíssimo de que o que ele tinha prometido também era
poderoso para o fazer.” RCF

Romanos 4:20-21 			

“Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas
depois dá areia na boca.” NVI

Provérbios 20:17 			
Passo 11
“Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua
boca se encherá de cascalho.” RCF

“Que pregues a Palavra, instes a tempo e fora de tempo,
redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade
e doutrina.” CRF

2 Timóteo 4:2 			

“Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a
igreja e entregou-se a si mesmo por ela.” NVI

“Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo
amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela.” CRF

Efésios 5:25 			

“Então lhes disse: Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra
todo tipo de ganância; a vida de um homem não consiste
na quantidade dos seus bens.” NVI

“E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza; porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que
possui.” CRF

Lucas 25:15

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

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

Marcos 8:36 			

Apendice 1 Recorte sobre as linhas pontilhadas. Memorize estes versículos:
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Pastor ou 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

Vivendo Livres Através da Verdade
Mais Respostas Bíblicas a Mentiras Comuns

Nova Vida em Cristo, Volume 5

Por cumprir satisfatoriamente todas as lições deste manual

___________________________________________________________

Apresenta-se este certificado a
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