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Este guia de estudo foi concebido para te ajudar a conheceres Deus melhor, através do estudo da 
Sua Palavra e da discussão do seu signifi cado num ambiente de grupo. Relacionamento com Deus é 
algo que deve ser compartilhado. Deus deseja que aprendamos a conhecê-Lo através do relaciona-
mento com cada um de nós. É por isso que Ele chama a Sua igreja o corpo de Cristo. Ela simboliza 
muitas partes a trabalhar em unidade umas com as outras.

Precisamos uns dos outros. O plano de Deus inclui pessoas. Na realidade, o Seu plano consiste 
em usar-nos a nós para alcançarmos o mundo. Jesus chamou doze homens para terem um relacio-
namento próximo com Ele. Homens de diferentes contextos e personalidades. Cada qual reagia ligei-
ramente diferente  àquilo que via e ouvia, mas todos eles aprendiam juntos. Designamos este tipo de 
grupo de aprendizagem como um grupo de Discipulado.

O grupo de Discipulado é um temo em que irás procurar desenvolver os dons e talentos que Deus 
te concedeu para servires aos outros, à igreja e ao mundo. O grupo será mais efi caz quando alcan-
çar outros no serviço e no ministério e não se concentrar apenas no ir ao encontro das suas próprias 
necessidades. 

Somos chamados a viver com o mesmo sentido de urgência e de missão que teve Jesus. O grupo 
de Discipulado é um óptimo lugar para aprender a ser fi el, para dar fruto e para ser um Seu seguidor.

Este guia de estudo irá ajudar-te a obedecer à chamada que Jesus fez aos seus discípulos em 
Mateus 28:19: “Ide e fazei discípulos de todas as nações...” À mesma chamada devemos nós 
responder na nossa era presente.

Somos chamados a ser Seus discípulos e a passar depois a outros aquilo que aprendemos. Paulo 
disse ao seu jovem amigo Timóteo: “E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o 
a homens fi éis, que sejam idóneos para também ensinarem os outros.” (II Timóteo 2:2).
Com este guia de estudo, o nosso alvo para ti é aprenderes a melhor conhecer Jesus Cristo, 
descobrires o que signifi ca ser Seu discípulo, e confi ares então esse conhecimento a outros que, 
por sua vez, estarão qualifi cados a ensinar outros.

 Como iniciar um pequeno Grupo?
Primeiro, precisas de orar para que Deus te leve até às pessoas que também estarão interes-
sadas em aprender mais sobre ser um discípulo de Jesus Cristo. Segundo, escolhe uma hora e 
um lugar para, se possível, um  encontro de duas horas por semana. (Talvez  queiras começar, a 
título experimental, durante um mês). Terceiro, deverá existir um líder para cada grupo de cinco 
pessoas. Não alargues o teu grupo a mais de dez pessoas com dois co-líderes. Quarto, uma 
maior abertura existirá se homens e mulheres se encontrarem em grupos separados.

  O que faz o líder?
Ele ou ela deverá ser alguém disposto a assumir a responsabilidade de dirigir os encontros 
e as discussões semanais; alguém que esteja pronto a orar individualmente com cada pessoa, 
semanalmente, e alguém em quem todos confi arão e respeitarão. Talvez ninguém se sinta apto 
a assumir o papel de líder. Deixa que este seja o primeiro aspecto no confi ar em Deus para que 
te mostre quem deverá liderar e depois apoia essa pessoa.  

Preâmbulo



6

Como membro de um grupo deverás ser alguém que frequenta fi elmente cada reunião, que 
prepara com antecedência o estudo bíblico do guia de estudo, que está disposto a aprender com 
cada elemento do grupo. Quando cada um for assíduo, as reuniões do grupo serão bem aproveit-
adas e profícuas.

AGORA ESTÁS PRONTO A COMEÇAR. Aproveita as primeiras duas ou três semanas para dar 
tempo a cada membro do grupo para compartilhar a sua história de vida. Traz fotos de família, 
conta como encontraste Cristo e permite que os outros membros do grupo te conheçam. Este 
tempo é importante, na medida em que permitirá que sejas mais aberto durante a oração e o es-
tudo bíblico, bem como no ministrar de uns aos outros.

O seguinte plano é sugerido de modo a obter o máximo proveito do GUIA DE ESTUDO DO DISCIP-
ULADO:

À medida que te preparas a ti próprio para a reunião, é deveras importante que possas primeira-
mente ORAR e pedir a Deus para enviar o Seu Espírito Santo para te guiar “em toda a verdade”, à 
medida que estudas a Sua Palavra. Lê em seguida a passagem bíblica, apenas pelo conteúdo. ORA 
outra vez pedindo a Deus compreensão. Lê novamente o texto designado, pedindo-lhe ajuda para 
discernir os Seus pensamentos.

Escreve as respostas às Questões de Estudo (QE), mesmo se a resposta parecer óbvia. Se necessi-
tares de mais espaço, usa outro bloco de apontamentos. Por vezes ser-te-á pedido para escreveres 
por palavras tuas o sentido de um versículo bíblico. Isto serve para te ajudar a ver se percebeste o 
que acabaste de ler.

Recorta os Versículos a Memorizar (VM) que estão na parte fi nal deste livro. Trá-los contigo para 
memorização e revisão. Uma Actividade Extra (AE) foi incluída em cada lição. Cabe a cada grupo 
decidir se a incluirá ou não no seu estudo semanal.

Quando o teu grupo se juntar, todos deverão compartilhar o que aconteceu na sua vida durante a 
semana que se passou. Isto deverá tomar cerca de um terço do vosso tempo em conjunto. A seguir, 
um terço do tempo deverá ser usado em oração e adoração a Deus.

O tempo restante deverá ser gasto a estudar a Palavra de Deus. Discute todas as questões que 
estudaste sozinho. Se o teu tempo for curto, a discussão de grupo pode ser limitada às Questões de 
Discussão (QD), pois usualmente elas constituem um resumo do estudo da semana.

Procurem relacionar as verdades bíblicas às vossas vidas e debater como incorporá-las na vida do 
vosso dia-a-dia. É neste aspecto que o apoio do vosso grupo em oração, comunhão, amor, encoraja-
mento e até correcção, provará ser de valor incalculável para ti, à medida que aprenderes a ser Seu 
discípulo.

Um caderno de apontamentos deverá ser usado por todos os membros do grupo de discipulado. Um 
caderno de apontamentos servirá para registar a tua peregrinação espiritual. Toma nota dos teus 
pensamentos, de algumas das tuas orações, de respostas a orações, e de excertos daquilo que es-
tiveres a ler recentemente. Podes também querer escrever acerca de pessoas e de acontecimentos 
que Deus está a usar na tua vida. Acima de tudo, escreve acerca do que sentes que Deus te está a 
dizer. Tudo isto te ajudará a aprender a ouvir a Sua voz e a conhecê-Lo.
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...ao grupo de Discipulado! Estás perto de fazer amigos maravilhosos. Esta vai ser uma das ex-
periências mais importantes que terás como cristão. Faz com que o Senhor Jesus Cristo seja sempre 
o centro do teu grupo. À medida que te entregares a aprender o que a Bíblia diz, a orarem juntos, a 
adorar a Deus e a servir-vos uns aos outros, o crescimento espiritual acontecerá contigo. O teu alvo 
será ensinar aos outros aquilo que aprenderes. Por isso, submete-te aos desafi os do crescimento 
com o teu grupo e à cooperação com o teu líder. Tal como o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo : 
“E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fi éis, que sejam idóneos para 
também ensinarem os outros (II Timóteo 2:2) 

BEM-VINDO
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Na comunidade dos Estudantes para Cristo existe um pequeno grupo à tua espera. Um círculo de 
amigos que se preocupam e se apoiam. Juntos, vamos interrogar-nos “Quem é Deus?” e descobrir 
como O podemos seguir, quais são os nossos dons e ministérios e como podemos ministrar uns aos 
outros e ao mundo.

Tal como um ramo vive apenas quando está ligado à árvore, assim o cristão apenas vive quando 
está em Jesus Cristo. No entanto, do mesmo modo que os ramos mais pequenos da árvore são 
apoiados pelos ramos maiores, também o cristão tem a responsabilidade de construir relacionamen-
tos de apoio com outros cristãos.

Estes relacionamentos encorajam o crescimento espiritual de modo a que cada participante, por sua 
vez, possa compartilhar o poder e o amor de Deus com os outros.

A ordem que Jesus deu aos Seus discípulos foi: “Ide e fazei discípulos de todas as nações” (Mateus 
28:19). Foram instruídos a levá-los a obedecer a tudo o que Jesus tinha ordenado (v. 20). O discipu-
lado é aprender a ser como Jesus. Este processo de aprendizagem é conseguido através do rela-
cionamento cuidadoso que irás construir com o teu grupo de discipulado. Irás aprender através do 
estudo da Bíblia, da oração, do compartilhar, da adoração e do praticar. Jesus prometeu estar com 
os Seus discípulos, sempre. Ele estará também contigo. Com esta segurança, entra nesta maravil-
hosa aventura da descoberta do discipulado

DESCOBRINDO O DISCIPULADO
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O acordo é o ponto de concordância que rege as funções, os desempenhos do grupo. Após um tempo 
de experiência de quatro reuniões, os participantes deverão estar preparados para assinar um acordo. 
Eis um exemplo:

1. Serei fi el na frequência das reuniões semanais do grupo de discipulado. Ao aperceber-me de 
que cada membro do meu grupo tem uma agenda ocupada, não considerarei a minha como 
a mais importante.

2. Frequentarei a reunião semanal de grupo principal dos Estudantes para Cristo. Reconheço neces-
sitar de todo o corpo de Cristo no qual estarei preparado tanto para ministrar como para receber.

3. Preparar-me-ei em oração para as reuniões e orarei regularmente pelos outros membros 
do grupo.

4. Completarei as tarefas acordadas mutuamente por todos, antes de cada reunião do grupo
5. Estou preparado para compartilhar as minhas experiências pessoais e respeitarei o que for com-

partilhado pelos outros membros do grupo. Juntos, aprenderemos de Deus e uns com os outros.
6. Na medida do possível, planearei algum do meu tempo livre para estar com outros membros 

do grupo, devido a termos aprendido juntos sobre a importância e o signifi cado da comunhão.
7. Desejo apreender a servir os meus irmãos e irmãs e a deixar que eles me façam o mesmo.
8. Sabendo da importância de ter um líder, respeitarei o líder que estiver a supervisionar o grupo, 

aprendendo sobre a importância da submissão e da unidade.

ALVOS DO DISCIPULADO

1

2

3

4

CUIDADO PASTORAL
Cada membro é apoiado 
e guiado dentro do grupo.

MISSÕES
O grupo existe para servir 
a comunidade de Cristo 
e o mundo.

COMUNHÃO
Uma comunidade com amor 
e cheia do Espírito é um am-
biente dinâmico para a cura, 
o crescimento e o serviço.

DESENVOLVIMENTO 
DE DISCIPULADO
As qualidades de liderança 
devem ser reproduzidas em 
cada membro.

ACORDO DO GRUPO DE DISCIPULADO
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REUNIÕES TÍPICAS DE GRUPO

Os quatro componentes básicos para um grupo de discipulado são os seguintes:
  Oração e adoração

Compartilhar vivências, podendo envolver um ou mais dos seguintes aspectos:
 • recordar os acontecimentos da semana passada;
 • dar contas, de um modo geral, do nosso tempo devocional, relacionamentos 

 e responsabilidades;
 • compartilhar a nossa agenda da próxima semana.

  Estudo (aplicação), podendo envolver algum dos seguintes aspectos:
• estudo bíblico (tópicos, livro da Bíblia ou uso do Guia de Estudo do Discipulado);
• discussão sobre um livro ou uso de outros materiais sobre discipulado;
• compartilhar das aplicações dos estudos pessoais sobre a Bíblia;
• discussão do conteúdo e das aplicações de pregações/sermões de Domingo 
 ou das grandes reuniões do EPC.

  Ministério, discussões podendo envolver:
• planeamento de projectos de ministérios em grupo;
• desenvolvimento de capacidades de liderança;
• receber experiências de ministério a nível individual.

QUESTÕES ACERCA DE GRUPOS DE DISCIPULADO
Quando se reúnem?

Quão grande é cada grupo?

Qual a duração das reuniões?

Quanto tempo dura o compromisso? 

Como entrar num grupo de discipulado?

Por que é que as pessoas de sexos 
diferentes se reúnem à parte?

Porquê grupos de discipulado?

Muitos grupos reúnem-se semanalmente, 
sendo o dia e a hora determinados por cada grupo.

Os líderes dos pequenos grupos são seleccionados para este 
ministério. São membros dos Estudantes para Cristo que demon-
straram maturidade cristã, fi zeram parte de um grupo de discipu-

lado e que receberam treinamento de discipulado.

Normalmente, as reuniões duram duas a três horas. 
Cada grupo determina a duração da sua própria reunião.

Usualmente, os membros do grupo concordam 
em gastar juntos dois ou três semestres.

A maior parte dos grupos são formados logo após 
o início de cada semestre. Se estás interessado, 

pede informações ao líder dos EPC.

De modo a que as pessoas se sintam livres para 
compartilhar quaisquer questões que tenham. 

Ajuda os participantes a serem mais abertos uns com os outros.

Porque Jesus mandou. Ele disse: “Ide e fazei discípulos! 
Ele deseja que obedeçamos à Sua ordem.
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LIÇÃO 1

DISCIPULADO: DE QUE SE TRATA?
QE 1. Um discípulo segue a vida do seu mestre e dele recebe as instruções. Ele aprende através do relacionamento. 

Um discípulo gastará cerca de um terço do nosso tempo em cada semana estudando a Bíblia para aprender o 
que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Quem és tu neste grupo?

QE 2. Eis aqui três dos alvos do discipulado: 

 1. Submissão total ao Senhorio de Jesus Cristo - Lucas 14:24-33;
 2. Formação de vida – Romanos 12:1-2 
 3. Reprodução II Tim. 2:2.

 Lê estes texto e pensa acerca destes alvos. Porque é que eles são importantes
para o desenvolvimento de um discípulo?

QE 3. O método de discipulado de Jesus incluía: oração (Lucas 6:12-13), ensino (Lucas 6:17-49), responsabilidade 
(Lucas 9:1-2), prestação de contas (Lucas 9:10), sacrifício e dedicação (Lucas 14:25-33).

Como terias reagido a cada uma destas situações? Sê específi co em cada uma destas cinco áreas. De que 
modo é que este ensino afecta a tua vida hoje em dia?

VM – Lucas 9:23 -  “Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, 
tome cada dia a sua cruz, e siga-me.”

QD – Compartilhem uns com os outros as vossas respostas às perguntas 1 a 3. Em que áreas é que sentiste 
que o Espírito Santo te mostrou que devias melhorar? Falem sinceramente uns com os outros e orem uns 
pelos outros.  Estás neste grupo para aprender 
e crescer.

AE - Selecciona uma passagem das Escrituras na qual Jesus usa todos os elementos 
do discipulado e escreve uma curta composição intitulada “os métodos de discipulado 
de Jesus”. Encontrarás cerca de 2300 referências à palavra discípulo apenas nos quatro evangelhos
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LIÇÃO 2

DEUS, O PA I
QE 1. Génesis, o primeiro livro de Bíblia, nos capítulos 1 a 3 fala-nos do quê acerca de Deus? 

QE 2. O que é que estes capítulos nos revelam que nos ajudem a compreendê-Lo melhor? 
 Como é que descreverias o Seu caracter?

QE 3. Nos capítulos 2 e 3, o que é que aprendes acerca da natureza do Homem?

VM – Génesis 2:7 – “E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas 
o fôlego da vida; e o homem tornou-se alma vivente”.

AE – Lê os capítulos 3 e 4 do livro “The Master Plan of Evangelism” de Robert E. Coleman. -  ou – 
Escreve no teu caderno de apontamentos sobre como Deus tem sido um pai para ti. Lembra-te que um 
pai não tem fi lhos preferidos. Ele tem autoridade e responsabilidade. Ele ama, preocupa-se, protege, 
treina e disciplina. 
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DEUS, O PA II
QE 1. Revê os Salmos e faz uma lista de 10 atributos de Deus.

QE 2. Quais dentre estes atributos te disseram mais durante a tua leitura e meditação esta semana?
 Por exemplo, o que é que o Salmo 62:2 te transmite pessoalmente?

QE 3. Escreve uma frase para cada um destes atributos de Deus que acabaste de descobrir. Por exemplo, o ensina 
dor Derek Prince, acerca da santidade, afi rma que “a santidade de Deus é a Sua característica mais proemi-
nente porque O distingue e diferencia de todas as Suas criaturas.” Salmo 99:3

V.M. Memorize um dos versículos que usou neste estudo. Por exemplo, eis aqui um versículo sobre 
três dos atributos de Deus.

 Salmo 147:5 “Grande é o nosso Senhor, e de grande poder; não há limite ao seu entendimento.” 

Q.D. Compartilha o que descobriste durante a tua semana de estudo. Debate o porquê de ser vital conhecer 
Deus de modo a nos relacionarmos com Ele tal como Ele deseja. Como estamos a planear aprofundar 
esse relacionamento? O que temos aprendido durante este estudo semanal que nos vai ajudar a con-
hecê-Lo melhor?

E.M. Escreve um salmo no teu diário que mostre os diferentes  aspectos de Deus no Seu relacionamento 
consigo. 

LIÇÃO 3
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LIÇÃO 4

JESUS CRISTO, O FILHO
Q1.  A primeira referência a Jesus como Salvador é em Génesis 3:15. Que referência é esta feita neste versículo?
 Colossences 2:15 e Romanos 16:20 podem ajudar-te a compreender melhor.

Q2. Procura as referências em Salmos 2, 22, 45, 72 e 110 onde se encontram profecias sobre a vinda do Messias,
 ou que falam de Cristo como sendo Homem. Em poucas palavras, transcreve pelo menos três profecias e onde
 elas se cumpriram no Novo Testamento.  

Q3. O Evangelho de Mateus menciona o cumprimento de muitas profecias do Velho Testamento que referiam Jesus
 como o Messias. Quantas referências consegues encontrar? Menciona as do Velho Testamento.

 V.M. Miquéias 5:2 – “Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti 
  é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde 
  os dias da eternidade.” 

Q.D. O que foi que aprendeste com este estudo que te ajudou a compreender Jesus Cristo como o Messias, 
o enviado de Deus? Como podes usar esses versículos para falar com alguém que questione a deidade 
de Jesus? (Talvez alguém possa assumir o papel de inquiridor e os outros possam responder usando 
os versículos deste estudo.)

A.E. Os seguintes versículos bíblicos descrevem as características que claramente pertencem a Deus 
 somente e que são usadas para descrever Jesus Cristo. Escreve-as : 
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LIÇÃO 5

JESUS CRISTO, O FILHO (2ª parte)
1.  Qual a importância de Jesus ser tanto Deus como Homem?

2.  Jesus fez o que a lei não conseguiu. Comprova esta afi rmação, usando Hebreus 10:1-4.

3.  Lê e toma nota de todas os versículos no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, 

V.M. I João 4:2 – “Nisto conheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio 
em carne é de Deus.”  

P.D. Porque são tão essenciais para a fé cristã a perfeita deidade e a perfeita humanidade de Cristo? 
Porque é tão comum os descrentes  quererem tirar isso a Cristo?

E.M. Leia os capítulos 5 e 6 do livro “The Master Plan of Evangelism” – ou – Escreve tantas referências 
quantas conseguires encontrar sobre a vida de Cristo que comprove a Sua deidade. 
Podes encontrar um exemplo em Lucas 1:26-37.



17

LIÇÃO 6

O ESPÍRITO SANTO
1. Hoje em dia os cristãos parecem saber tão pouco acerca da terceira pessoa da Trindade. Irás encontrar 
 a primeira referência em Génesis 1:2. A palavra hebraica “ruach” signifi ca espírito, vento e até sopro 
 (Ezequiel 37:10). O que é que estas referências te dizem a respeito do Espírito Santo?

QE 2. Lê e escreve o que descobriste nestas passagens bíblicas que te levaram a uma melhor compreensão 
 do Espírito Santo?

QE 3. Revê as histórias de alguns dos mais proeminentes homens do Velho Testamento e encontra referências 
 ao papel do Espírito Santo nas suas vidas. Por exemplo: Sansão, Moisés e Jó.

VM Joel 2:28 – “Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos fi lhos 
e vossas fi lhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões.»

QD Construam juntos uma teologia rudimentar a partir do vosso estudo pessoal desta semana sobre 
o Espírito Santo.

AE Como descreverias o Espírito Santo? Por exemplo, dirias que Ele é uma pessoa e não apenas uma 
infl uência ou uma força? Ele é Deus, por isso, as qualidades que Lhe são atribuídas são as atribuídas 
a Deus. Ele foi a agente na criação divina. Ele foi o autor das Escrituras. Muito mais se poderia afi rmar 
sobre Ele e confi rmá-lo pelas Escrituras. Descobre versículos bíblicos para as afi rmações que foram 
acima referidas. Acrescenta mais algumas.
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LIÇÃO 7

O ESPÍRITO SANTO (2ª parte)
QE. 1. Marcos 1:1-12 revela algumas das obras do Espírito Santo. Quais são?

QE 2. Um dos maiores ensinamentos sobre o Espírito Santo foi-nos dado pelo próprio Senhor Jesus em 
 João 14:15-31. Ponha em relevo o versículo referente a esta lição no fi nal do guia de estudo, sublinhando 
 a Sua função, atributos e operação na vida dos discípulos tal como Jesus tinha prometido.

QE 3. Faz duas listas no fi m desta página: uma para as vezes em que já viste o operação do Espírito Santo na tua vida,
 outra para as áreas em que ainda estás à procura de compreender e de confi ar no Espírito Santo. Medita e ora
 antes de começar a responder.

V.M. João 14:15-17a – “Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos 
dará outro Ajudador, para que fi que convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o 
mundo não pode receber.” 

QD Debate as respostas dadas às perguntas anteriores.

AE Faz uma lista de atributos do Espírito Santo que se encontram em Romanos 8. Escreve-a, começando 
cada frase do seguinte modo: “Como cristão vivendo no poder do Espírito Santo, eu posso …, eu vou…, 
eu recebo…. Isto é para que se torne mais pessoal o trabalho do Espírito Santo na tua vida.
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LIÇÃO 8

CONHECER DEUS, O PAI
QE. 1. Descreve os atributos de um pai.

QE 2. Quando Jesus ensinou os Seus discípulos a orar, falou-lhes sobre o que haviam de dizer: “Pai nosso 
 que estás nos céus...”. O que queria Ele que compreendêssemos acerca de Deus?

QE 3. Quantas referências sobre o Pai consegues descobrir em João 10-18? O que é que podes aprender 
 sobre o relacionamento próximo que Jesus tinha com o Seu Pai Celestial?

VM João 14:6 - “Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, 
senão por mim.”

QD Debate acerca das três questões acima mencionadas, tomando nota de que Deus deseja que 
O conheçamos como Pai da mesma maneira como Jesus serviu de modelo para nós.

AE Lê o Livro de Jó. Aprenderás muito acerca de Deus. Escreve uma curta composição usando 
como tema o título desta lição: “Conhecer Deus como Pai”.
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CONHECER JESUS, O FILHO 
QE. 1. Continuando a nossa busca de uma vida sobre conhecer Deus melhor, vamos analisar hoje o Evangelho 
 de João 1:1-18. Este é um resumo da vida e do propósito de Jesus. Resume esta passagem. O que é que 
 esta passagem signifi ca pessoalmente para ti? Vê o versículo 16, por exemplo.

QE 2. Filipenses 2:6-11 é outro resumo breve e condensado da vida e obra do nosso Senhor. Escreve a informação
 adicional que nos descreve a Sua pessoa e natureza. Que palavras descritivas vemos nesta passagem 
 que se possam aplicar a nós quando somos parecidos com Ele?

VM Filipenses 2:5-11 (memorizar o quanto possível) – “Tende em vós aquele sentimento que houve 
 também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus 

coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se  
emelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se 

 obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu 
 o nome que é sobre todo nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos  

céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória 
 de Deus Pai.” 

QD Compartilha acerca do que as questões 1 e 2 signifi cam pessoalmente para ti. Sobre que tipo de  
teologia poderá o grupo escrever a propósito da pessoa e da obra de  Jesus Cristo? Esta formulação 
deverá ser feita com base na Palavra de Deus.

AE Como é que explicarias ou descreverias Jesus a uma pessoa que nunca tenha ouvido falar Dele. 
Escreve uma composição ou uns tópicos; apoia a tua descrição com versículos bíblicos.

LIÇÃO 9
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CONHECER ESPIRITO SANTO

QE 1. Lucas 24:49, Marcos 1:8, Mateus 3:11b e Lucas 11:11-13 que promessas nos apresentam para hoje?

QE 2. Revê a Lição 6 para ver qual o papel que o Espírito Santo desempenha hoje na nossa vida. Por que é que 
 Ele é importante para nós?

QE  3. Escreve sobre o que o Espírito Santo é para nós, a partir dos versículos bíblicos seguintes: João 16:7, 
 I João 3:24, I Pedro 1:2, II Cor. 3:18, Efésios 6:18, Actos 1:8 e Rom. 8:13-14

VM Zacarias 4 :6b  -  “Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos.”

QD Quais são as nossas responsabilidades como cristãos para ver o Espírito Santo a ter o controlo 
das nossas vidas? Poderás falar mais acerca do que Ele irá fazer?

AE Revê o capítulo 4 do livro “The Master Plan of Evangelism”, de Robert Coleman. – ou - Descreve 
os diferentes papéis que o Espírito Santo desempenha na nossa vida para que possamos ser renovados 
espiritual e moralmente, usando os seguintes versículos bíblicos: Rom. 5:5, 8:11, 8:14, 8:26, 
14:17, 15:13; Gál. 4:6, 5:18 e cap. 22; Efésios 2:18, 3:16; I Tess. 1:6, II Tess. 2:13; Fil. 3:3.   

LIÇÃO 10
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LOUVOR E ADORAÇÃO 
QE  1. Defi ne adoração. Faz o contraste entre a adoração do Velho Testamento e a do Novo Testamento.

 QE  2. Rom. 12:1, 15:16-17 e Filipenses 2:17 revelam-nos que facetas da adoração?

QE  3. Contrastando com os sacrifícios físicos do Velho Testamento, quais devem ser os nossos sacrifícios 
 hoje em dia?   Heb. 13:15, Efésios 5:2, Filipenses 4:14-18, Salmos 51:16-17 e João 4:23-24.

VM Salmo 103:1-2 – “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo 
nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.” 

QD Sacrifício, oferta e adoração têm feito parte da vida desde o início tal como foi registado em Gén. 4:3-4. 
Cada cultura adora os seus deuses. Qual o papel da adoração na tua vida? Será que ela está à altura 
dos desejos de Deus?

AE Estuda o capítulo sobre adoração no livro de Liderança dos E.P.C.  Faz a lista das diferentes manei-
ras de adorar. Procura incorporá-las na tua vida e usa-as no grupo de discipulado – ou - O Manual de 
Liderança dos E.P.C. menciona 14 Modelos bíblicos de adoração que poderão ser usados em adoração 
pública ou privada. Usa as seguintes referências bíblicas para determinar a que se referem. Quantas 
delas já usaste na tua adoração?

LIÇÃO 11
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A BIBLIA, A PALAVRA DE DEUS
QE  1.  Por que é tão importante crer que a Bíblia é a Palavra de Deus?

QE  2.  O que diz a Bíblia sobre ela mesma em II Timóteo 3:16 e em II Pedro 1:20-21?

QE  3.  Segundo II Tim. 3:16, quais são as quatro funções das Escrituras nas nossas vidas? Dá exemplos de como cada 
uma delas te trouxe mais perto do alvo da justiça.

VM II Tim. 2:15 – “Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que 
se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.”

QD Discute sobre as questões de estudo acima indicadas. “manejando bem a Palavra da Verdade 
signifi cará submeteres-te pela fé à autoridade da Palavra de Deus na tua vida? Marcos 12:24

AE Segundo I Cor. 2:6-16 e João 16:5-16, qual é o trabalho do Espírito Santo em ajudar-nos a reconhecer 
e a compreender a Palavra de Deus?

LIÇÃO 12
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ESTUDO BÍBLICO : DESVENDANDO A PALAVRA DE DEUS
(adaptado de Corrie ten Boom)

 Introdução: Anseias conhecer a Bíblia? Compreendes que a Bíblia é o Livro de Deus, a Sua carta de amor para
 ti? Pede ajuda a Deus, crendo que Ele ouve a tua oração.

Q.E. 1 Lê João 1:1-14. Qual é para ti o versículo “mais belo” nesta passagem? Para Corrie ten Boom o versículo 12 
 é o mais belo porque, para além da fé, não é requerida outra condição para se ser fi lho.

QE 2. Lê João 1:1-14 novamente.
 a) Será que há outra promessa para mim nesta passagem? Sim, Cristo procura ter contacto com todas 
  as pessoas, desde o seu nascimento.

 b) Há um aviso nesta passagem? Os versículos 10 e 11 dizem que nem todos O receberam. 
  Qual será o seu destino?

QE 3. Por último, Corrie Ten Boom pergunta se uma oração nasceu no teu coração enquanto lias esta passagem . 
 A oração dela é a seguinte: “Senhor, que muitos possam ver a luz e se entreguem a Ti” (vs.4). Agora faz 
 um estudo bíblico correspondente a esta lição que se encontra no fi m deste livro, usando as perguntas 
 e um versículo bíblico à tua escolha.

VM Hebreus 4:12 – “Porque a palavra de Deus é viva e efi caz, e mais cortante do que qualquer espada 
de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir 
os pensamentos e intenções do coração.”   

QD Compartilha o resultado do estudo que fi zeste usando este exemplo. Que métodos de estudo bíblico 
já usaste antes? Compartilha-os com o grupo.

A.E Um outro método de estudo é o “ORLOAOC“ o qual se encontra no verso da capa deste guia de estudo. 
Faz a aplicação da porção das Escrituras, segundo a tua escolha.

LIÇÃO 13
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LIÇÃO 14

PECADO

Q.E. 1 Descreve a tua defi nição de pecado.

Q.E. 2 Lê Salmo 51:4, II Samuel 12:13 e Romanos 8:8-7
 Quando pecamos, pecamos contra quem?

 De acordo com Daniel 9:5-6, o pecado é .................. e ..........................

 Em Romanos 3:23, o pecado é ................................................................

 Em João 3:4, o pecado é...........................................................................

Q.E. 3 Todo o processo do pecado encontra-se em Génesis 3. Posteriormente a explanação desta passagem encontra-
se em Romanos 5:12-17. Escreve uma pequena composição sobre a queda do Homem através da qual o pecado entrou  
no mundo. Encontrarás uma tarefa, na página referente a esta lição, no fi m deste guia de estudo.

V.M Romanos 5:12 – “Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse; mas, onde o pecado abundou, 
superabundou a graça.”

Q.D. Compartilha as tuas respostas às perguntas anteriores e lê a tua composição. Responde à pergunta: 
“Qual é a atitude de Deus face ao pecado?”

A.E Tens estudado as consequências imediatas da queda do Homem como nos diz Génesis 3, e o que isso 
causou na vida de Adão e Eva. As consequências contínuas da queda do Homem encontram-se através 
da Bíblia e no mundo. Menciona as que estão referidas nas cartas enviadas a Tito e a Timóteo.
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SALVAÇÃO 
Q.E. 1 Lê Romanos 1:18-24. Resume esta passagem.

Q.E. 2 Lê Actos 2:38; 3:19; 8:22 e 11:18. O que aconteceu às pessoas em cada uma destas situações? 
 O que aconteceu às pessoas em Actos 3:16; 10:43 e 11:21?

 Concluímos então que a salvação é...................... e .......................

Q.E. 3 Lê a história das pessoas que encontraram Jesus em Lucas 5:17-26; Lucas 5:27; Lucas 5:27-31; Lucas 19:1-10
 e Marcos 10:17-31. Descreve quais os princípios básicos que estão demonstrados ou implícitos em cada história
 que nos explicam o que é a salvação.

V.M. Romanos 5:8 – “Mas Deus dá prova do seu amor para connosco, em que, quando éramos ainda 
pecadores, Cristo morreu por nós.”

Q.D. Romanos 3:22-24, 5:8, 8:1-14 e 12:1-2 são o testemunho de cada Cristão. Compartilha a história da 
tua conversão ou a de alguém que te tenha impressionado. Que este momento seja de fortalecimento 
da fé ao orares pela tua família e amigos que ainda não são salvos.

A.E. Lê os capítulos 5 e 6 de “The Master Plan of Evangelism” de Robert E. Coleman – ou – a Salvação 
é composta dos seguintes elementos: o facto histórico da morte e ressurreição de Jesus Cristo, 
a defi nição do pecado e o convite a crer e ao arrependimento. Escreve uma breve composição usando 
estes elementos e as Escrituras em que se baseiam.

LIÇÃO 15
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LIÇÃO 16

SALVAÇÃO – 2A PARTE
Q.E. 1 Resume, por palavras tuas, cada frase de Hebreus 1:1-3. Encontras referências bíblicas que sustentem 
 cada uma delas? Por exemplo, vê em Isaías 53, Fil. 2:6-11 ou Heb. 3:9-19.

Q.E. 2 Romanos 10:9-11 não se trata de algo para nós lermos, mas é algo para nós fazermos! Anota com atenção 
 a sequência das frases nestes versículos e questiona o porquê de cada frase.

Q.E. 3 Tem sido o teu testemunho o mesmo descrito em Romanos 1:16? Repara com é importante para a tua fé 
 o testifi car da graça redentora de Deus na tua vida perante a igreja e o mundo. Como é que o que se encontra
 em QE 2 te ajuda a dar resposta a isto?

V.M. João 1:12 – “Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder 
de se tornarem fi lhos de Deus.”

Q.D. Prepara uma curta apresentação, usando versículos e o teu testemunho pessoal, sobre como 
se recebe Jesus Cristo como Salvador.

A.E. Sublinha o tema da salvação na carta de II Pedro.
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BATISMO NAS AGUAS

Q.E. 1 Para aqueles que já experimentaram a salvação, o Senhor Jesus Cristo requer o baptismo nas águas (Mat. 3:2-6
 e Actos 2:38-39). Nesta passagem de Actos observamos um padrão que se aplica a nós como crentes nos dias
 de hoje. Qual é o padrão?

Q.E. 2 Tendo Jesus como nosso exemplo (Mat. 3:13), porque devemos nós ser baptizados após a conversão? 
 Encontrarás ajuda para esta pergunta em Mat. 28:19, Actos 8:12 e Actos 16:14-15.

Q.E. 3 Em Actos 8:26-38 como é que o eunuco etíope responde ao Evangelho? Enumera os passos que o levaram 
 até à obediência do baptismo.

V.M. Mateus 28:19 – “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, baptizando-os em nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo.”

Q.D. Ser baptizado nas águas é confessar o senhorio de Cristo assim como simbolizar a entrada na Sua 
família através da morte e ressurreição. Não é um ritual mas um acto de obediência pelo qual nós 
apresentamos o nosso corpo ao Senhor como instrumento da Sua vontade. O que tem sido transmitido 
por Deus durante este estudo?

A.E. Escreve no teu diário os passos que te levaram até ao baptismo. Se ainda não foste baptizado, 
escreve o que sentes, os teus receios ou dúvidas sobre este assunto e apresenta-os a Deus.   

LIÇÃO 17
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LIÇÃO 18

BATISMO NAS AGUAS, 2a parte

Q.E. 1 Em Mateus 28:20 uma simples palavra resume por que é que nós devemos ser baptizados. Que palavra é essa?

Q.E. 2 Lê Tito 3:3-5, Gás. 3:26, 27 e Actos 10:47 e discute qual o signifi cado do baptismo para a igreja primitiva. Será 
que para ti tem o mesmo signifi cado?

Q.E. 3 Rom. 6:1-11 resume de forma maravilhosa o baptismo. Rescreve o versículo usando palavras tuas (a Q.E. na 
lição 17 irá ajudar-te).

V.M. Gálatas 3:26, 27 – “Pois todos sois fi lhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes 
baptizados em Cristo vos revestistes de Cristo.”

Q.D. Depois deste estudo, cada um já pode compartilhar o que signifi ca agora o baptismo.

A.E. Procura num dicionário da Bíblia as diferentes interpretações dadas ao baptismo por várias pessoas. 
Quais as razões para estas diferenças e qual deve ser a nossa atitude perante outros cristãos com 
diferentes opiniões - ou – Destaca as diferenças entre a crença no baptismo de adultos e baptismo de 
crianças. Por que é diferente? Qual deve ser a nossa atitude perante outros com uma crença diferente 
da nossa?
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BATISMO COM O ESPIRITO SANTO
Q.E. 1 A terceira experiência fundamental que Deus deseja que tenhamos é o baptismo com o Espírito Santo. Todos 
 os crentes têm o Espírito Santo vivendo neles mas nem todos estão cheios do Espírito Santo. 
 Confi rma este afi rmação com versículos bíblicos tais como Efésios 5:18 e I Cor. 3:16 e explica as diferenças.

Q.E. 2 Revê as lições 6, 7 e 10 sobre o Espírito Santo. Lê as promessas de Lucas 24:49, Actos 1:8 e Actos 2:1-18. 
 De que modo estas passagens se aplicam à tua vida? 

Q.E. 3 Através da oração, fé e obediência à Palavra de Deus, este dom pode ser teu. Este é o Seu desejo para todos
 os Seus fi lhos. Lê as seguintes passagens e discute a maneira como elas validam esta afi rmação: Lucas 11:9-13, 
 Actos 5:32, 2:38, 10:44-48, 1:14, 8:15, 9:11 e 10:2, 9. Faz uma lista de outras que encontrares.

V.M. Lucas 11:9,10 – “Pelo que eu vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; 
pois todo o que pede, recebe; e quem busca acha; e ao que bate, abrir-se-lhe-á.”

Q.D. Debate as Questões de Estudo. É tempo de se encorajarem uns aos outros e” orar por aqueles que 
desejem ser baptizados com o  Espírito Santo. Lê as referências bíblicas em conjunto e tem fé em Deus. 
“Ele é o Deus vivo. Ele tem falado a Sua Palavra. Ele quer dizer exactamente o que diz e fará o que tem 
prometido” – J. Hudson Taylor.

A.E. Lê os três primeiros capítulos de “The Holy Spirit and You” de Dennis Bennett - ou – Qual é o propósito 
de ser baptizado com o Espírito Santo? Responde usando a Bíblia e também perguntando a cristãos 
se já foram baptizados com o Espírito Santo.

LIÇÃO 19
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LIÇÃO 20

BATISMO COM O ESPIRITO SANTO, 2a parte

Q.E. 1 Qual é a evidência de ser baptizado com o Espírito Santo? Actos 2:4-11, 10:46 e 19:6 irão ajudar-te a responder
 a esta pergunta.

Q.E. 2 Lê Tiago 3:1-11 e Prov. 18:20-21 para veres a importância que a língua tem. Explica por que Deus escolheu 
 usar este membro do corpo como evidência do baptismo com o Espírito Santo.

Q.E. 3 Qual o signifi cado em I Cor. 14:4a quando se diz: “o que fala língua estranha edifi ca-se a si mesmo” 
 (consultar também Judas 20). 

V.M. Actos 1:8 – “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, 
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confi ns da terra.”

 Actos 2:4 – “E todos fi caram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme 
o Espírito lhes concedia que falassem.”

Q.D. Depois de debater as Q.E., discute o motivo por que Jesus mandou que os Seus discípulos não deixas-
sem Jerusalém até que fossem baptizados com o Espírito Santo.

A.E. Lê os capítulos 4 e 5 de “The Holy Spirit and You” de Dennis Bennett - ou – O segmento da igreja cristã 
que cresce mais rapidamente, segundo Dennis Bennett, é o movimento carismático/pentecostal. 
Escreve com algum detalhe sobre o porquê deste fenómeno.
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A VIDA NO ESPIRITO

Q.E. 1 Lê I Cor. 12 e 14. O que é que Deus te quer transmitir nestes capítulos?

Q.E. 2 Presta especial atenção a I Cor. 12:1 “Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais 
 ignorantes.” I Cor. 12:7 diz, “A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum.”
 Repara também em I Cor. 14:1a, “Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais.”
 Qual deve ser a nossa resposta?

Q.E. 3 Procura exemplos nas Escrituras onde se encontram em acção cada um dos nove dons mencionados 
 em I Cor. 12.

V.M. I Cor. 12-7  - “A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum.”

Q.D. Tem em mente que os dons do Espírito foram dados para fortalecer o corpo de Cristo, o que signifi ca 
ajudar cada um a parecer-se mais com a imagem de Cristo. Estamos nós a fazer isto na nossa vida? 
Debate sobre o que é preciso fazer para que isto aconteça cada vez mais na nossa vida. O grupo onde 
estás dá-te uma excelente oportunidade para pores isto em prática.

A.E. Uma informação dada em I Cor. 13 está colocada estrategicamente entre a informação dos capítulos 
12 e 14. Porquê? Responde, primeiro, em relação à igreja de Corinto e, em segundo lugar, sobre a lição 
que nos é ensinada.

LIÇÃO 21
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LIÇÃO 22

A VIDA NO ESPIRITO, 2a parte 

Q.E. 1 Em Romanos 12:6-21 e Efésios 4:11-13 estão também mencionados os dons que Cristo tem dado à Sua igreja.
 Depois de ler I Pedro 4:10, como deveremos nós responder a estas duas passagens?

Q.E. 2 Qual destes dons tens experimentado na tua vida? Lembras-te de algumas situações em que alguns destes 
 dons tenham sido de grande ajuda para alguém e trazido glória ao nome de Cristo? 

Q.E. 3 Quais achas que são as condições necessárias para que Deus te dê dons espirituais (Col. 3:1-10, 16-17)? 
 O que devemos nós fazer para nos asseguramos de que estamos prontos a receber mais de modo a sermos  
 ainda mais efectivos no nosso serviço? 

V.M. Efésios 5:18 - “E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos 
do Espírito.”

Q.D. Quais são os dons que, de coração grato e de modo humilde, podes dizer que Deus 
te tem dado? Passa alguns momentos declarando quais os dons que vês em cada um. 
A tua única resposta deverá ser somente “obrigado!” ou “glória a Deus!”.

A.E. Que infl uência tem o orgulho ou então a baixo auto-estima no crescimento dos dons espirituais? 
Como respondes à seguinte afi rmação: “Muitas mais pessoas estariam dispostas a ministrar ao Corpo 
de Cristo através dos dons do Espírito se elas não tivessem medo do fracasso. Precisa-se, na igreja de 
hoje, de fé em Deus e amor pelo Corpo de Cristo maiores do que qualquer medo”.
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O FRUTO DO ESPIRITO
Q.E. 1 Usando o teu próprio conhecimento e talvez um dicionário, defi ne o termo “fruto”. De que modo podemos 
 relacionar os atributos de um fruto com a nossa própria vida?

Q.E. 2 “O Senhor Jesus Cristo tornou-se frutífero – não somente ao carregar a Sua cruz, mas ao morrer por nela”. 
 (J. Hudson Taylor) João 12:24 : “... se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fi ca ele só; mas se morrer, 
 dá muito fruto”. De que modo o Espírito Santo produz fruto em nós?

Q.E. 3 Estuda Gálatas 5:22-23. Procura um versículo bíblico para cada fruto. Por exemplo, II Tim. 1:7 é uma promessa 
 e um encorajamento para nós desejarmos o amor e o auto-controle.

V.M. Gál. 5:22,23 –  “Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade,  
a bondade, a fi delidade, a mansidão, o domínio próprio; contra estas coisas não há lei.”

Q.D. Recapitula as Q.E. em conjunto. Conscientemente faz um esforço para encorajar o desenvolvimento 
 do fruto do espírito na tua vida. Aceita o doloroso processo da poda como parte do crescimento.

A.E. João 15:1-8 trata também do conceito de “produzir fruto”. Deves estar preparado para dissertar sobre 
 o assunto. Permite que isto seja mais do que simplesmente reunir informações, constituindo a base 
 para um impacto duradouro no teu crescimento cristão. Lembra-te de que o fruto do Espírito tem a ver 

com o carácter cristão e é este o maior desejo de Deus para nós: que o nosso carácter seja cada vez 
mais parecido com o de Cristo.

LIÇÃO 23
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LIÇÃO 24

Oração: CONVERSAÇÃO COM DEUS
Q.E. 1 Lê algumas das 85 orações originais, bem como 690 Salmos inteiros que são também orações no Velho 
 Testamento. Quais delas te dizem mais e porquê?

Q.E. 2 Na página relacionada com esta lição no fi nal deste guia de estudo, escreve em forma de colunas o “quando”, 
 o “quê”, e o “porquê” da oração de 10 dos textos sobre orações que descobriste.

Q.E. 3 No Novo Testamento encontras numerosas instâncias de orações. Procura as seguintes passagens 
 e concentra-te nos ensinamentos de Jesus sobre este assunto. Faz uma lista de pelo menos um atributo 
 de oração de cada uma das seguintes referências. Mateus 6:5-8; 7:7-11, 18:19-20, 18:21-35; Marcos 9:23,  
 11:24,  13:33, 14:38; Lucas 11:5-8, 18:1-8, 18:10-14.

V.M. I Tess. 5:16-18 – “Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças; porque esta 
é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.”

Q.D. Discutam as respostas às questões acima mencionadas e compartilhem o que aprenderam esta 
semana ou aquilo de que foram lembrados. O que é que já começaste a pôr em prática na tua vida?

 “Penso que a oração de qualquer cristão deveria ser aquela que Cristo poderia ter dito no seu lugar”   
- Metropolitan Anthony Bloom 

A.E. Há dois tipos básicos de orações: as de resposta (adoração, confi ssão, adoração, louvor e acção 
de graças) e as de pedido (salvação, cura, libertação, orações não respondidas e outras necessidades).
Encontra exemplos destes na Bíblia. 
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O PAI NOSSO 

Q.E. 1 Lê a oração do Pai Nosso em Mateus 6:9-13. Medita nela. Ora-a. Sublinha as suas nove partes no fi nal 
 desta página ou no teu caderno de apontamentos.

Q.E. 2 O que é que as primeiras partes nos dizem acerca da oração? Nove a ordem na qual na qual Jesus 
 nos ensina a orar.

Q.E. 3 Toam nota do movimento do exterior para o interior na segunda parte da oração do Pai Nosso. 
 O que é que isto nos diz? Quando oramos, será que adoramos e adoramos Deus proporcionalmente 
 a ao quanto Lhe pedimos?

V.M. Efésios 6:18 – “Com toda a oração e súplica orando em todo tempo no Espírito e, para o mesmo fi m, 
vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos.”

Q.D. Discute as questões da oração do Pai Nosso nos orienta na oração? O que é que aprendemos acerca 
de Deus nesta oração? O que é que ela nos diz acerca da mente de Deus? O que é que aprendemos 
acerca de como devemos viver?

A.E. Nas próximas semanas, escreve as tuas orações no teu caderno de apontamentos usando estas 
partes fundamentais do Pai Nosso: a adoração, confi ssão, intercessão e acção de graças.

LIÇÃO 25
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LIÇÃO 26

TESTEMUNHAR: PROCLAMAR A PALAVRA DE DEUS 
Q.E. 1 Qual é a estratégia de Deus para o evangelismo? Podes usar versículos tais como João3:16-17 
 como base para a tua resposta.

Q.E. 2 O evangelismo é compartilhar as Boas Novas de Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo, para que 
 as pessoas venham a colocar a sua confi ança em Deus, através d’Ele. Procura em Lucas 4:18-19 e vê como
 Jesus descreveu o seu ministério. Repara que a chave disto se encontra no versículo 14. O que é que este
 ministério se veio a tornar? Como é que isto alarga o teu conceito de testemunho?

Q.E. 3 O que é que Lucas 10:2 e Mateus 9:37-38 dizem a respeito da colheita? Como é que isto pode ser um 
 encorajamento para nós?

V.M. Lucas 4:18-19 – “O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas  
 novas aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos 
 cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor.” 

Q.D. Compara a tua vida com as vidas dos discípulos, lendo os capítulos 4 e 10 do livro de Lucas. 
 O que é que Deus requer de nós hoje em dia?

A.E. Encontra os sete passagens “Eu sou” no Evangelho de João e escreve-as.
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O PAPEL DO ESPÍRITO SANTO NO TESTEMUNHAR
Q.E. 1 Lê II Coríntios 4:4-6. De acordo com esta passagem, o Espírito Santo convence do pecado os homens 
 e terrifi ca de Cristo. Faz o contraste entre “deuses deste mundo” e Deus, o Pai, no que diz respeito 
 ao evangelismo.

Q.E. 2 O pecado, a justiça e o julgamento (João 16:8) são três das verdades pelas quais o Espirito Santo convence 
 o Homem. Qual o papel posterior que o Espirito Santo desempenha nos seguintes versículos: João 3:5-8, 
 15:7-9, 20:21-22, Actos 1:8, 4:8-13 e I Tess. 1:5-6.

Q.E. 3 Em relação ao Espírito Santo e ao nosso testemunho pessoal, devemos acrescentar a arma que nos 
 é indicada em Efésios 6:18, de entre a armadura de Deus. Que arma é essa e por que é tão importante?

V.M.  Actos 16:14b – “...e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia.”

Q.D. O que é que aprendi, no estudo desta semana que me ajudará e encorajará na próxima vez que teste-
munhar? Por exemplo, serei capaz de ter mais paz no meu coração pois agora compreendo melhor 
ainda que o trabalho do Espírito Santo “absolutamente necessário antes que alguém se arrependa 
e creia.

A.E. Procura pelo menos 5 versículos em Romanos que levem uma pessoa a compreender a sua necessi-
dade de um Salvador, aceitando Jesus Cristo como  o seu Salvador. Revê essa lista com um amigo.

LIÇÃO 27
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LIÇÃO 28

A IGREJA: O CORPO DE DEUS
Q.E. 1 – A Igreja pode ser descrita de muitas maneiras. Duas das mais conhecidas são:  “o Corpo de Cristo” e “o Templo 
do Espírito Santo”. Lê os seguinte versículos bíblicos que se relacionam com estas duas ideias e vê como te encaixas 
pessoalmente neste dois versículos: Efésios 1:22, 2:21; I Cor. 3:16, 12:27 e I Pedro 2:5. Escreve as primeiras frases-
base que te ajudarão a ver como Deus te está a falar acerca da importância da igreja. 

Q.E. 2 Segundo a «Nave’s Topical Bible », a Bíblia descreve a igreja usando 56 nomes diferentes. Eis aqui alguns 
 para descobrires e tomar nota.

 Salmo 89:7  .........................................  Salmo 111:1  ..................................
 I Tim. 3:15   ..........................................  Apoc. 21:9   ....................................
 Efés. 2:19   ..........................................  Heb. 3:6   ........................................
 Efés. 5:22-23   .....................................

Q.E. 3 Outra metáfora muitas vezes usada para descrever a igreja é “a noiva de Cristo”. Por que é que Jesus chamou 
 a igreja de “Sua noiva”? Defi ne o que é uma noiva e escreve sobre como isso se aplica a cada um de nós 
 pessoalmente e em conjunto. Lê Mat. 9:15, 25:1-12, Marcos 2:19 e Lucas 5:34-35.

V.M. Gálatas 6:10 – “Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente 
aos domésticos da fé.”

Q.D. Desde o início Deus desejou relacionamentos com a Sua criação. Em relação a este facto, Jesus disse 
que toda a lei pode resumir-se ao “amai-vos uns aos outros” (Mateus 22:37-39). Qual deverá ser a nossa 
atitude em relação à igreja? Por que é que a atitude de muitas pessoas no mundo é tão hostil em relação 
a isso?  

A.E. O que é que escreverias como lista das características da igreja? Qual é o seu ministério e missão? 
Quais são as funções da igreja que ninguém mais pode desempenhar? 
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RELACIONAMENTOS
Q.E. 1 O que é que as Escrituras nos chamam em Efésios 4:1-3?

Q.E. 2 Que elementos para um relacionamento encontramos em I João 3:16-18?

Q.E. 3 I Samuel 20 é um estudo sobre relacionamentos. Compara e contrasta os relacionamentos que Jónatas 
 tinha com David e com o Rei Saúl. O que é que destrói um relacionamento?

V.M. Salmo 133:1  - “Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!”

Q.D. Discute as questões de estudo. Relacionamentos são algo que Deus iniciou (Gén. 2:18). Então, por  
que é que temos que investir e desenvolvê-los? Compartilha algum problema que tenhas tido nesta 
área e orem uns pelos outros.

A.E. evê a lição 26 e escreve uma composição de uma página com base nesses relacionamentos, 
 as suas necessidades e como mantê-los.

LIÇÃO 29
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LIÇÃO 30

AMIZADES COM O SEXO OPOSTO
Q.E.1 Lê novamente Efésios 4:1-3 da lição 29 sobre Relacionamentos. Apesar de Paulo estar a falar sobre unidade 
 no Corpo de Cristo, quais são os elementos nestes versículos que se podem aplicar à amizade bíblica?

Q.E. 2 Com o é que o facto de conhecer Jesus Cristo afecta o nosso relacionamento em relação aos membros 
 do sexo oposto? O que é que nós devemos “tirar” ou “acrescentar” nos versículos 23 e 24?

Q.E. 3 Lê o resto da epistola aos Efésios e toma nota de todas as afi rmações que te ajudarão a construir uma amizade
 com alguém do sexo oposto. Por exemplo, vê versículo 9 do capitulo 4. O que é que causou este endurecimento
 do coração? Será que a entrega à sensualidade traz satisfação? Deixa que a Palavra de Deus te alimente 
 e nutra.

V.M. Efésios 5:8 – “Pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai como fi lhos da luz.”

Q.D. Compartilha com o grupo como é que Deus te falou durante o estudo desta semana. Aqui está uma 
oportunidade maravilhosa par a serem abertos uns com os outros e receberem oração e encorajamento 
em áreas de relacionamento nas quais tens medo ou falta de confi ança. Que diferenças vês entre 
homens e mulheres? Como é que isto te irá ajudar a ser mais compreensivo à medida que constróis 
relacionamentos de confi ança que sejam duráveis?

A.E. Poderás pensar em alguém que ame de tal maneira a sua esposa que queiras ser como ela/ele? 
Entrevista essa pessoa esta semana. Eles poderão ajudar-te a construir amizades com pessoas 
do sexo oposto. Compartilha cm eles o que aprendeste através desta entrevista. É óptimo ter relaciona-
mentos com pessoas mais velhas que guardam consigo um tesouro de experiências das quais podes 
aprender.
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PREPARAÇÃO PARA O CASAMENTO
Q.E. 1 O que é que a Bíblia diz acerca do casamento? Lê Efésios 5:22-23. Como é que o marido deve tratar a mulher?
 Como é que a mulher deve tratar o marido?

Q.E. 2 Nota que as instruções práticas sobre como o homem deve tratar a mulher e sobre como a mulher deve tratar 
 o homem no casamento vêm no fi nal da carta de Paulo “aos santos de Peso”. Estas são palavras maravilhosa
 mas Paulo desafi a os “santos” (os chamados, os separados) a praticar o Cristianismo. Escreve nas tuas próprias
 palavras o que estas passagens signifi cam para ti e como é que as aplicarias.

Q.E. 3 Não te esqueças que o plano de Satanás é destruir os relacionamentos. Obviamente, esse plano inclui o 
 casamento, algo que Deus planeou para o Seu povo e para o seu bem e para o estabelecimento de famílias.
 Nota como Efésios conclui com o colocar da armadura de Deus (6:10-20). Explica por que é que é importante
 não somente para nos preparar para o casamento como para manter o nosso casamento. 

V.M. Hebreus 13:4  - “Honrado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula; pois aos devassos 
e adúlteros, Deus os julgará.”

Q.D. Antes de discutirem as questões de estudo, falem acerca das vossas famílias. Muitos de nós vimos 
de lares cujo casamento falhou. À medida que discutem as perguntas de estudo apercebam-se de 
que em Cristo Jesus podemos ter sucesso no casamento. Se algum de vós estiver presentemente 
num relacionamento que pode levar ao casamento, esteja à vontade para compartilhar e pedir oração 
nesta altura. Aqueles que já são casados deverão compartilhar como Deus vos está a ajudar no vosso 
casamento de modos específi cos. Cada um deve compartilhar o que pensa serem as atributos para um 
casamento de sucesso.

A.E. Aliança é um conceito que é muito importante no que diz respeito a Deus e a nós. Compara a ideia de 
“aliança” na Bíblia com o casamento. O que é que isso nos diz acerca do divórcio entre crentes que já 
entraram no aliança do casamento (Mateus 19:1-12)?

LIÇÃO 31



43

LIÇÃO 32

AMARGURA, CRÍTICA E A LÍNGUA
Q.E. 1 Os Provérbios mencionam a língua 23 vezes, pelo menos.
 Escreve sobre alguns avisos e sobre algumas bênçãos em que a língua se pode tornar.

Q.E. 2 Hebreus 12:14-15 é um doas avisos mais solenes na Bíblia. Compara-o a Tiago 3:14. Qual é a razão por que 
 se compara a amargura a uma raiz? 

Q.E. 3 Outros avisos mais sóbrios encontra-se em Mateus 7:1-5 e em Romanos 2:1-4. Porque é que nós não devemos
 julgar? Qual a atitude na qual o julgamento usualmente toma lugar?

  
V.M. Mateus 7:1-2 – “Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, 

sereis julgados; e com a medida com que medis vos medirão a vós.” 

Q.E. 

A.E. Números 12e 14:1-24 relembram um Deus justo que reage a uma rebelião do Seu povo, os Israelitas. 
Escreve um pequeno resumo destas histórias, aplicando o tema desta lição.
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PERDÃO E RECONCILIAÇÃO
Q.E. 1 Lê Mateus 6:12, 14-15 e 18:21-35. Quais é a ordem de Jesus em relação ao perdão? Qual foi a reacção 
 de Pedro (que também muitas vezes é a tua)?

Q.E. 2 Paulo fala  à igreja de Corinto acerca do perdão em II Coríntios 2:5-11. Lê atentamente o versículo 10. 
 Paulo procura perdoar como se estivesse já perante o trono do julgamento (II Cor. 5:10) onde os segredos 
 do nossos coração serão revelados. Será que responderias como Paulo? Em que difere a tua resposta?

Q.E. 3 Lê a carta de Paulo a Filémon. Qual é o enquadramento desta carta e qual a razão por que foi escrita? O que 
 é que aprendeste acerca da reconciliação a partir desta carta? Não olhes apenas para os factos mas descreve 
 o espírito na qual a carta foi escrita.

  

V.M. Col. 3:13 – “Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; 
assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também.”

Q.D. Discute estas questões. Como é que podemos lidar com a falta de perdão na nossa vida? 
 Em João 13:34-35, 14; 15 e 16:1-15, repara em com Jesus conforta, promete e dá instruções 
 aos Seus discípulos. O que é que Ele diz que nos permite perdoar?  

A.E. Porque é que o perdão é essencial para o Cristão? Escreve uma pequena composição desenvolvendo 
este tema e usando exemplos bíblicos. Inclui as consequências de um espírito com falta de perdão na 
nossa saúde espiritual.

LIÇÃO 33
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LIÇÃO 34

AUTORIDADE E SUBMISSÃO
Q.E. 1 No Velho Testamento, Deus exerceu autoridade sobre o Seu povo através de profetas, sacerdotes e reis. 
 Segundo Hebreus 13:7, quais são as razoes para a autoridade espiritual? Como é que Deus exerce a Sua 
 autoridade sobre o seu povo nos nossos dias? Efésios 4:11-12; I Tim. 3:1 e I Tim. 5:17-19.

Q.E. 2 Compara a atitude dos fi lhos de Israel em Juízes 21:25 em relação ao que foi ensinado na igreja em Heb. 13:17.
 Porque é que a autoridade e submissão são importantes para um grupo de discipulado? O que é que devemos 
 aprender durante este tempo sobre a submissão? 

Q.E. 3 Mat.20:25-26 e João 13:1-17 ensinam-nos sobre a autoridade espiritual. A primeira característica “ a de que 
 ela serve de exemplo. Que outras características de autoridade e submissão vês nestas passagens?

  

V.M. Jeremias 3:15 – “E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão com ciência 
 e com inteligência.”

Q.D. Revê as respostas às questões de estudo. Fala acerca das responsabilidades de alguém sob autoridade 
espiritual. Porque é que ela nos é necessária?

A.E. Faz o traçado da historia de Moisés e do seu relacionamento com o povo de Israel. Toma nota com 
atenção do desenvolvimento no seu carácter e na sua atitude perante uma nação que muitas vezes 
murmurava e desafi ava a sua autoridade. Eles não mudaram mas isso operou uma mudança em Moisés. 



46

A TENTAÇÃO NÃO É UM PECADO
Q.E. 1 Como é que as passagens em Mateus 4:1-11 e 26:36-46 nos mostram que a tentação não é pecado?

Q.E. 2 Tiago 1:12-15 é a explicação bíblica do como, do quê e do porquê da tentação e das suas consequências 
 inevitáveis. Sublinha esta porção das Escrituras.

Q.E. 3 Em Timóteo 6:6-10, Paulo ensina o seu discípulo Timóteo acerca de como cada pessoa pode lutar contra 
 a tentação. O que é que diz Paulo acerca do problema e da respectiva solução? 

V.M. Hebreus 4:14 - “Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou 
os céus, retenhamos fi rmemente a nossa confi ssão.”

Q.D. Debate as questões de discussão. Lê Hebreus 4:15; Mateus 26:41 e I Cor. 10:12-13. Como é que estes 
versículos de promessas e avisos nos asseguram a vitória na nossa luta contra a tentação? Apropria-te 
de João 16:33 na tua luta contra a tentação.

A.E. Lê o livro de Provérbios. Anota as tentações. Quais são as bênçãos e as maldições que nos aguardam 
como resposta a estas tentações? Derek Kidner diz que “as suas funções (provérbios) são vestir as 
Escrituras com roupas de trabalho” 

LIÇÃO 35
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LIÇÃO 36

SATANÁS
Q.E. 1 Escreve na página de tarefas, no fi nal do teu guia de estudo, uma pequena “biografi a” de Satanás, 
 bem como sobre o modo como ele trabalha na vida.

Q.E. 2 Descreve as características de Satanás. Consulta Apocalipse 12:10, 20:2, I Pedro 5:8; Marcos 3:22; Mat. 4:1;   
 João 8:44, 12:31; Rom. 16:20; Gén. 3:4,; Efésios 2:2 e II Cor. 11:14. 

Q.E. 3 Qual é o passado de Satanás segundo: II Pedro 2:4, Judas 6; Apoc. 9:1; Jó 1:12 e 2:6. Quais são as suas 
 limitações?

  

V.M. I João 3:8b - “... porque o Diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: 
para destruir as obras do Diabo.”

Q.D. Debate as questões de discussão. Como é que Satanás é afectado e fi nalmente derrotado? 
Apocalipse 22:2,7 e 20:10; Lucas 10:18; Mateus 25:41; João 12:31; Lucas 24:6,; I Cor. 15:1-20 e 55-57.   

A.E. Lê “The Screwtape Letters, de C.S. Lewis, o registo clássico de como Satanás e as suas hostes de anjos 
caídos operam na vida da humanidade, especialmente nos Cristãos. – ou – Como é que Satanás e as 
suas hostes de anjos caídos procuram operar na vida das Cristãos? IO que são os “dardos infl amados 
do inimigo” referenciados em Efésios 6:16b? 
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O OCULTO
Q.E. 1 Nós estamos em guerra espiritual. Em Efésios 6:12 Paulo descreve os quatro tipos de inimigos espirituais. 
 Nomeia-os. Em Efésios 6:10-11 e 13-18 diz-nos como ser vencedores nesta batalha.

Q.E. 2 Escreve 10 referências bíblicas do Novo Testamento que demonstrem como no ministério de Jesus e no 
 dos Seus discípulos libertaram as pessoas dos poderes do oculto.

Q.E. 3 Selecciona 5 passagens bíblicas que te ajudem a compreender esses poderes. Escreve uma frase sobre cada 
 um deles. Por exemplo: Marcos 3:11. Nesta passagem é-nos relatado como os espíritos imundos tinham 
 conhecimento de que Jesus era o Filho de Deus, no entanto eles não eram salvos. As pessoas podem professar
 a sua crença nas principais doutrinas da fé cristã e mesmo assim o seu espírito não ter sido regenerado. 
 Usa a folha no fi m deste guia de estudo para este trabalho.

V.M. Mateus 28:18 – “E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu 
 e na terra. » 
  
Q.D. O que dizem as Escrituras acerca do oculto? Começa em Levítico 19:26b, 31; Deuteronómio 18:9-14; 
 e Gálatas 5:20. Porque tem a Bíblia uma atitude tão descomprometida para com o envolvimento no 

oculto? De que maneira Jesus e os seus discípulos se prepararam para ajudar pessoas que necessita-
vam de libertação do poder de Satanás? O que precisamos nós de fazer para estar preparados?

A.E. Lê um livro sobre este assunto. Na bibliografi a recomenda-se algumas obras – ou – Porque é que existe 
um fascínio pelo oculto, nos dias de hoje? Qual é a razão principal por que as pessoas procuram o poder 
do oculto? Como podemos lutar contra isso?

LIÇÃO 37
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CURA DIVINA
Q.E. 1 Aproximadamente um quinto dos Evangelhos registam o ministério de cura física e mental de Jesus e 
 a consequente discussão pública daí resultante. Descobre cinco exemplos dados nos Evangelhos. 
 Quais os elementos comuns presentes aquando da cura?

Q.E. 2 Em Êxodo 15:26, o que diz Deus acerca Dele?

Q.E. 3 Deus usou os Seus profetas para trazer cura. Lê I Reis 17:17-22 e II Reis 4:18-37 e II Reis 5. Eles também 
 profetizavam sobre cura. Lê Isaías 53:1-5. Quem é que Isaías está a descrever? Escreve, por palavras tuas, 
 a promessa que diz respeito à nossa cura.

Q.E. 4 O que ordenou Jesus aos apóstolos em Mateus 10:8 e aos setenta em Lucas 10:9?

 A cura faz parte dos dons espirituais em I Cor. 12:9; 28 e 30. Mas o que é que nos dizem ou sugerem 
 os versículos que vêm a seguir? II Tim. 4:20; Fil. 2:25-27; I Tim. 5:23, II Cor.12:7-9.

V.M. Tiago 5:14-15a – “Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, 
 ungido-o com óleo em nome do Senhor; e a oração da fé salvará o doente.”

Q.D. Deus não veio para iniciar o pecado e o sofrimento. Em vez disso, Ele veio para nos aliviar dele. 
 Qual é a atitude de Cristo como podemos ver em Marcos 1:41; Mateus 9:35-36 e 12:9-12? 
 É esta a nossa atitude e motivação ao desejar ministrar nos dons de cura? 

A.E. Redige uma composição lidando com as causas e os resultados da doença e os vários meios pelos 
quais a cura tem lugar. As seguintes passagens bíblicas e outras à escolha servirão como apoio: Isaías 
38:10-20, Salmos 32:3f, 38:3-11; em contraste com Jó 2:4-8, Salmos 25:3, 6, 7, 28:2 e 88:13.

LIÇÃO 38
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LIÇÃO 39

DAR
Q.E. 1 Quem é o maior dador por excelência? Responde usando referências bíblicas específi cas.

Q.E. 2 Dá cinco exemplos diferentes da Bíblia onde é demonstrado o ofertar. A palavra “oferta” é usada mais 
 de 900 vezes, isto apenas no Velho Testamento. Dá exemplos que possam ser aplicados à tua vida.

Q.E. 3 Lê II Cor. 9:6-15. Quais os princípios que o Apóstolo dá para a pessoas que oferta? Quais as promessas?

V.M. Lucas 6:38 – “Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão 
no regaço; porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós.”

Q.D. Debate as respostas que deste às Q.E. De que maneira o ofertar demonstra a medida do carácter de 
Deus na tua vida? Quais as limitações em te tornares mais uma pessoas que dá? Compartilha como 
é que vais relacionar isto com a tua própria vida na semana que se segue?

A.E. Ora acerca da área onde Deus irá fazer com que dês um passo gigante de fé em relação ao ofertar. 
Compartilha com alguém, de modo a que te sintas encorajado. 
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LIÇÃO 40

REGRAS PARA UMA VIDA SANTA 
Q.E. 1 A. Leitch diz que “rectidão tem a ver com o cumprimento dos requisitos de um relacionamento, seja ele 
 com os homens ou com Deus”. Explica esta frase no que te diz respeito e a Deus.

Q.E. 2 No Velho Testamento, as mais conhecidas “regras de uma Vida Santa” encontram-se em Êxodo. Quantas 
 delas consegues escrever de memória? 

Q.E. 3 O Sermão da Montanha (Mateus 5-7 ou Lucas 6:20-49) é mais do que uma série de regras. É um manifesto 
 de como deve ser a vida no Reino de Deus. Transcreve na página de actividades, que encontrarás no fi nal 
 do guia de estudo, as regras de uma vida santa que encontrares expressas nesta passagem.

V.M. Mateus 6:33 – “Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas.”

Q.D. O que queremos que vejas ao longo deste estudo não é, em verdade, um conjunto de regras, ou ética, 
mas sim discipulado, o homem em devoção e obediência a Deus. Divide a passagem de Lucas em 

 partes iguais. Um após outro, dirijam o debate sobre como esta passagem está a tornar-se uma reali-
dade na vossa vida. Compartilhem também as difi culdades. 

  
A.E. Escreve, no teu diário, a tua oração pedido a Deus que te desafi e nas áreas específi cas onde a vida 
 no Seu Reino tem sido difícil. Procura diligentemente ver progressos, através da fé e da obediência 
 em Cristo Jesus.
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LIÇÃO 41

REGRAS PARA UMA VIDA SANTA – Parte II
Q.E. 1 Faz uma lista das afi rmações em Romanos 12:9-14.

Q.E. 2 Lê Colossences 3. De que maneira é o crente desafi ado a viver? Numera cada acção onde Paulo exorta 
 a praticar os santos e fi éis irmãos em Cristo de Colossos. Usa o espaço no fi nal desta página, se necessário.

Q.E. 3 De que maneira os versículos em Tiago 2:14 e 24 se aplicam a esta lição?

V.M. Colossences  3:12 – “Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração 
compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade.”

Q.D. F.F. Bruce faz a seguinte pergunta relacionada com Romanos 12: “Tendo em mente tudo o que Deus 
ganhou em Cristo para o Seu povo, de que  modo deve o Seu povo viver?” Faz desta pergunta o foco 
principal do debate desta semana, à medida que recordas o que descobriste ao responder às Questões 
de Estudo.

  
A.E. Estuda Col. 2:6-10. Escreve no diário o que signifi ca esta passagem para ti e como é que ela 

se aplica à tua vida.
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LIÇÃO 42

MISSÕES
Q.E. 1 Onde se encontra na Bíblia a primeira indicação de que Deus precisou de um plano de missões? 
 Porque  é que esse plano foi necessário?

Q.E. 2 Quais foram as últimas palavras de Jesus aos Seus discípulos em Mateus 28:19; Lucas 24:45-49 
 e Actos 1:1-3 e 1:8? De que modo elas se aplicam a nós? 

Q.E. 3 De acordo com II Cor.5:14-21 qual deverá ser a nossa atitude e a nossa tarefa?

V.M. Mateus 9:37b-38 –  “Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.”

Q.D. Debate as questões de estudo. Não perguntes a ti mesmo: “Porque devo eu tornar-me um missionário? 
Pergunta antes: “Porque devo eu tornar-me um missionário face às necessidades urgentes do mundo 
e à volta iminente de Cristo?” 

A.E. Lê a bibliografi a de um missionário e escreve no teu diário de que modo falou ela ao teu coração.
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COMO DIRIGIR UM ESTUDO BÍBLICO
Q.E. 1 O objectivo de um grupo de estudo bíblico é responder à pergunta: “O que diz a Bíblia?” Que outros objectivos 
específi cos pensas que devem ser acordados por todos? 

 O conteúdo do estudo bíblico é determinado de acordo com o propósito do estudo. Por exemplo: Se o propósito 
 é ter a participação de não cristãos, deve ser discutida a seguinte pergunta: “O que fez Deus pelo Homem?” 
 usando as seguintes passagens: Heb. 7:23-27; Isaías 53; Efésios 2:8-18; Romanos 5:6-11 e 3:21-26.

Q.E. 2 Usando o exemplo acima indicado, o primeiro passo é pedir ao Espírito Santo que te guie em toda a verdade. 
 A seguir, estuda o texto bíblico e questiona, o que é que ela diz? Os verbos são as palavras de acção. Regista-os  
 Responde também aos “quando” , “onde” e porquês” de modo a ser possível escrever simples frases sobre 
 o propósito principal dos autores. 

 Há duas perguntas essenciais: uma de interpretação, outra de aplicação. Qual o signifi cado desta passagem  
 para as pessoas para as quais foi dirigida? O que signifi ca esta passagem para mim? 

Q.E. 3 Revê os teus apontamentos e estabelece um objectivo para o estudo. Como podes preparar perguntas 
 de modo a introduzir o debate sendo líder e não orador ou um conferencista? Que três tipos de perguntas 
 acima mencionadas devem ser usadas de modo a promover o debate? Na página do fi m do guia de estudo, 
 escreve três perguntas de discussão para cada tipo.

V.M. Salmos 119:105 –  “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.” 

Q.D. Alguém deverá apresentar um estudo bíblico, usando os três tipos de questões de discussão. No fi m, 
procurem descobrir se o propósito do líder foi ou não alcançado. Avaliem as questões de estudo e o 
objectivo dado pelo autor da passagem bíblica em foco. 

A.E. Revê o estudo bíblico que tens preparado e faz as seguintes perguntas: Cada pergunta é sufi ciente-
mente clara? Cada pergunta tem uma resposta defi nida? As perguntas estão relacionadas com o objec-
tivo? Será que o grupo tem o conhecimento necessário para responder às perguntas? Tenho um bom 
equilíbrio entre perguntas objectivas, de interpretação e de aplicação? 

 Adaptado de “Leading Bible Discussions” de James Nyquist, Intervarsity Press

LIÇÃO 43
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DIRECÇÃO: CONHECENDO A VONTADE DE DEUS
Q.E. 1 – De acordo com Colossences 1:9-10, quais devem ser os objectivos da nossa vida?

Q.E. 2 – Qual é a chave para sermos guiados e para saber a vontade de Deus? Vê Mateus 26:39; Rom. 12:1-2; Efésios 
6:6b; e Mat. 14:23.

Q.E. 3 – Como é que descobrimos a vontade de Deus?

 I Tess. 4:1-2 ..................................................   I Cor. 12:8  .........................................................

 Lucas 6:12-13 ...............................................   I Cor. 14:6  .........................................................

 Salmos 119:105   ..........................................

V.M. Heb. 13:20-21 –  “Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre 
 os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas.» 

Q.D. Debate as questões que foram dadas às Q.E. e à promessa dada no V.M. Tal como David no Salmo 
25:1-7, será que tens um coração submisso, rendido? Os versículos 4 e 5 são uma boa oração para 
obter direcção.

 A.E. Regista no teu diário as maneiras como Deus te guiou no teu passado recente. Quantas e quais 
 delas foram através de circunstâncias, através do conselho de cristãos consagrados à vontade 
 de Deus, através da Bíblia, da oração ou de dons espirituais?

LIÇÃO 44
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JESUS VAI VOLTAR: A SEGUNDA VINDA
Q.E. 1 Regista 5 das referências bíblicas que mencionam que >Jesus vai voltar. Qual a razão por que o mundo 
 está céptico em relação a esta afi rmação?

Q.E. 2 Compara os dois estilos de vida que serão mencionados na terra exactamente entes da vinda de Cristo. 
 Mateus 24:36-51.

Q.E. 3 De acordo com João 14:1-3 qual deve ser a nossa atitude enquanto esperamos? Como nos devemos preparar 
 para o Seu regresso? Efésios 5:15-16; II Tim. 4:8; Fil. 3:20; I Tess. 1:10 e Apoc. 2:20. 

V.M. Mateus 24:42 – “Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.» 

Q.D. Em Actos 1:10 e 11 é-nos dito como Jesus vai voltar. Retendo isto na mente, debate a tua atitude 
 e comportamento actuais comparando-as com aquilo que deveria acontecer devido à vinda de Cristo– 

possivelmente durante o nosso período de vida.   
  
A.E. Lê Lucas 22:7-20 e I Cor. 11:23-26. De que forma a Ceia do Senhor se relaciona com a Sua Segunda 

Vinda. Pensa sobre isto da próxima vez que participares nessa celebração.

LIÇÃO 45
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LIÇÃO 46

O TRONO DE JULGAMENTO DE CRISTO
Q.E. 1 O que é que Mat. 25:31-33; Roma. 2:6 e Heb. 9:27 nos dizem a respeito de julgamento.

Q.E. 2 Que outros aspectos são revelados em relação ao julgamento em Rom. 14:10-12 e II Cor. 5:10?

Q.E. 3 Pelo quê é que seremos julgados? Mat. 12:34b, 25:42-45; Lucas 12:48b; I Cor. 4:5; e Eclesiastes. 12:14.

V.M. II Coríntios 5:10 –  “Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, 
para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. » 

Q.D. Debate estas questões. Como é que a certeza do julgamento infl uenciará a tua vida? Pensas que os 
Cristãos estão conscientes deste facto? Como é que relacionas Rom. 5:1 e 8:1 com o julgamento que 
está para vir?

  
A.E. Escolhe um dos Evangelhos e faz uma lista das referências em relação à nossa responsabilidade e 

prestação de contas depois de ouvirmos o Evangelho. Repara quão frequentemente as pessoas são 
avisadas de várias maneiras.  
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LIÇÃO 47

PRIORIDADES: USANDO O TEMPO
 Ao estabelecermos prioridades e ao gerir o nosso tempo, necessitamos de perguntar a nós próprios algumas 
 perguntas básicas. Estas questões são aplicáveis a todas as áreas da nossa vida. Vamos aplicá-las aqui ao 
 grupo de discipulado.  

Q.E. 1 Como membro deste grupo de discipulado, qual o alvo que vês para o grupo, bem como para ti próprio?

Q.E. 2 Estabeleceste as prioridades certas de modo a alcançar os alvos estabelecidos na Q.E. 1? Se não, como é que 
 o vais mudar?

Q.E. 3 Está o teu tempo devocional, aguardando a direcção de Deus, a ajudar-te de modo a que as actividades 
 importantes sejam colocadas à frente das necessidades urgentes que tentam assoberbar as importantes? 
 Será que o teu horário do tempo na tua agenda refl ecte claramente os teus alvos?

V.M. Efésios 5:15-16  –  “Vede, prudentemente, como andais, não como néscios, mas como sábios. 
 Remindo o tempo, porquanto os dias são maus.”

Q.D. Debate estas questões. Desenha um calendário para uma semana, dividindo-o em segmentos de meia 
hora. Revê agora o uso do teu tempo. Em seguida, anota como é que gostarias de gastar a tua semana 
à luz dos teus alvos e prioridades. Faz o plano de um mês que vá de encontro a esses alvos. Para as 
próximas quatro semanas, cada pessoa deverá tirar cinco minutos por reunião para confi rmar o seu 

 progresso no seu plano semanal.  
  
A.E. Lê o capítulos 6 e 7 em “Ordering Your Private World” de Gordon MacDonald. Quantos sintomas de 
 desorganização, listados pelo autor, encontras na tua vida? O que irás fazer no próximo mês para 
 “recapturares” o tempo valioso que está sendo perdido no teu horário?  – ou – repara como Jesus 
 usou o Seu tempo. Procura alturas específi cas onde Ele se manteve liberto da “tirania do urgente”. 
 O que é importante para nós aprendermos como estar em Cristo de modo a manter as prioridades 
 certas?   
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LIÇÃO 48

CONQUISTANDO O MEDO
Q.E. 1 O medo é a emoção mais paralisante. Neste contexto, como é que o diabo é descrito em I Pedro 5:8? 
 O que é que os versículos 6-10 dizem sobre o que devemos fazer para sermos vitoriosos?

Q.E. 2 O apóstolo Paulo dirige-se ao seu jovem discípulo Timóteo em II Tim. 1:5-10. Recria um pequeno esboço da 
 biografi a de Timóteo retirada desta passagem. O que é que Paulo o exorta a fazer? Repara quanto do carácter 
 de Deus é descrito nesta pequena passagem. 

Q.E. 3 Em Marcos 14:27-31, 66-72 e João 21:15-19 lemos a história de como os discípulos de Jesus começaram de 
 um modo ousado, passando pela negação, fracasso, vergonha e, por fi m, pela restauração. Escreve os teus 
 medos, perante Deus, e permite que Ele te ministre a ti mesmo.

V.M. João 14:1 –  “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.” 
 Salmos 105:4 – “Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente.” 

Q.D. Compartilha as tuas respostas às questões de estudo. Encorajem-se uns aos outros através da vossa 
franqueza. Orem juntos. David muitas vezes esteve em grande perigo, e vimos a sua alma despida no 
livro de Salmos. Encontra um Salmo que refl icta os teus sentimentos e compartilha isto com os outros.

  
A.E. O que signifi ca “temor do Senhor”? Descreve os diferentes signifi cados da palavra “medo” tal como 

usada na Bíblia. Existem 56 referências ao “medo” nos Salmos e Provérbios. 
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LIÇÃO 49

HONESTIDADE
Q.E. 1 Lê Mat.15:7-11,19 e 12:33-37. Qual é a fonte da desonestidade (lê João 8:44)? Por que é que as pessoas 
 são desonestas?  

Q.E. 2 De que maneiras é que a desonestidade se apresenta na nossa vida? (Salmos 120:1-2, Salmos 37:21 
 e Provérbios 12).

Q.E. 3 Escreve uma composição da página de tarefas no fi nal do teu guia de estudo sobre como a honestidade 
 se deveria mostrar na vida de um Cristão. Inclui Efésios 4:28; Tito 2:10; Lucas 16:10 ou Deut. 16:19-20.

V.M. Provérbios 12:3 –  “O homem não se estabelece pela impiedade; a raiz dos justos, porém, nunca será, 
removida.”

Q.D. Lê Lucas 1:1-9. revê esta pequena história e depois discute sobre o que é que levou Zaqueu a mudar tão 
radicalmente. Qual foi a causa desta mudança? Que partes desta história se podem aplicar a ti? 

  
A.E. Engano, mentira, e até mesmo silêncio podem ser uma forma de desonestidade. Elas são uma realidade 

na nossa sociedade. Defi ne estes termos e questiona-te se és culpado de algum deles. Se for este o 
caso, escreve no teu diário a tua confi ssão a Deus e obedece a Col. 3:9 e Efésios 4:25. 
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LIÇÃO 50

LIDERANÇA
Q.E. 1 Que qualidades tinha Jesus na Sua vida que fez dele um líder?

Q.E. 2 Constrói a imagem de um líder usando as seguintes referências bem coimo outras à tua escolha: João 13:1-17, 
 Mat. 9:36; I Cor. 15:9; II Cor.2:17; João 21:15-19; Actos 6:3; I Tess. 5:18; e I Pedro 5:1-4. Escreve a tua descrição  
 na página de tarefas no fi nal deste guia de estudo.

V.M. I Timóteo 3:1 – “Fiel é esta palavra: Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja .”

Q.D. Que qualidades necessito eu para liderar um grupo de discipulado? Em que áreas ainda tenho 
que melhorar? Como é que estou a planear fazê-lo?

A.E. Estuda a vida de Neemias. Lista as suas qualidades de liderança. Como é que elas podem 
 ser incorporadas na tua vida?
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LIÇÃO 51

LIDERANÇA (2a parte)
Q.E. 1 Lê as seguintes passagens nas cartas de Paulo a Timóteo de modo a ver como ele foi discipulado de modo a 
 que a obra de Cristo fosse continuada. Escreve pelas tuas próprias palavras o que Paulo estava a ensinar a 
 Timóteo. Lê I Tim. 1:5, 14, 15, 18, 19, 2:8, 3:1-13; 4:7, 9-16; 6:3-14; II Tim. 1:5-9, 13-14; 2:1-3, 7, 15, 22-25; 
 3:10-11, 14, 4:1-2, 5, 7. Escreve pelo menos uma página usando a página de tarefas no fi nal deste guia 
 de estudo.

Q.E. 3 Lê o livro de Tito. Tito também foi discípulo de Paulo (Tito 1:4). Determina qual o motivo para esta carta. 
 Repara para alem do ensino e dos ensinos que Paulo dá a Tito e determina quais são os fundamentos 
 e os motivos da liderança.

V.M. Marcos 10:43b-44 – 
 “Qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva; e qualquer que entre 
 vós quiser ser o primeiro, será servo de todos.”

Q.D. Lê as tuas composições e debate os elementos da liderança que encontraste nas cartas a Timóteo 
 e a Tito. Já te submeteste aos líderes do teu grupo de discipulado? O que é que aprendeste da sua v
 ida em termos de como ser um líder?
  
A.E. Quando pensamos em liderança, pensamos em Moisés. Lê Êxodo capítulos 1 a 19 e 32 a 34. 
 Onde é que Moisés foi um grande líderes onde é que ele falhou? 
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LIÇÃO 52

E A SEGUIR?
Q.E. 1 Como é que defi nirias discipulado? Que elementos do discipulado foram integrados na tua vida durante 
 o percurso deste estudo?

Q.E. 2 reportando-nos à lição 1, Q.E. 2., quão mais perto estás dos alvos de discipulado que aí são mencionados? 
 Sê específi co.

Q.E. 3 Estás agora pronto a formar um novo grupo de discipulado e a ser co-líder ou líder? (Debate as tuas respostas 
 a esta questão, consultando o teu líder actual.)

V.M. II Timóteo 2:2 –  “E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fi éis, 
 que sejam idóneos para também ensinarem os outros. »  
  
Q.D. Debate as questões de estudo. Coloca o teu foco de atenção sobre cada pessoa no grupo, uma de 
 cada vez, compartilhando os dons que tem essa pessoa e como ela tem sido uma bênção para o grupo. 
 A pessoa em questão deverá responder com um “Obrigado”. Impõe as tuas mãos sobre essa pessoa
 e faz uma oração de dedicação ao serviço de Deus.

A.E. Lê o livro “Spiritual Leadership” de J. Oswald Sanders.
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LIÇÃO 7

O ESPÍRITO SANTO (2ª parte)
QE 2. Um dos maiores ensinamentos sobre o Espírito Santo foi-nos dado pelo próprio Senhor Jesus 
 em João 14:15-31. Ponha em relevo o versículo referente a esta lição no fi nal do guia de estudo, 
 sublinhando a Sua função, atributos e operação na vida dos discípulos tal como Jesus tinha prometido.
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LIÇÃO 13

ESTUDO BÍBLICO : DESVENDANDO A PALAVRA DE DEUS
QE 3. Por último, Corrie Ten Boom pergunta se uma oração veio ao teu coração enquanto lias esta passagem . 
 A oração dela é a seguinte: “Senhor, que muitos possam ver a luz e se entreguem a Ti” (vs.4). Agora faz 
 um estudo bíblico correspondente a esta lição que se encontra no fi m deste livro, usando as perguntas 
 e um versículo bíblico à tua escolha.
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PECADO

Q.E. 3 Todo o processo do pecado encontra-se em Génesis 3. Posteriormente à explanação desta passagem 
 encontra-se em Romanos 5:12-17. Escreve uma pequena composição sobre a queda do Homem pela qual 
 o pecado entrou  no mundo. No fi m do livro encontra-se uma pagina (tarefa/trabalho).

LIÇÃO 14
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ORAÇÃO: CONVERSAÇÃO COM DEUS

Q.E. 2 Na página relacionada com esta lição no fi nal deste guia de estudo, escreve em forma de colunas o “quando”, 
 o “quê”, e o “porquê” da oração de 10 dos textos sobre orações que descobriste.

LIÇÃO 24
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LIÇÃO 36

SATANÁS
Q.E. 1 Escreve uma pequena “biografi a” de Satanás, bem como sobre o modo como ele trabalha na vida.
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LIÇÃO 37

O OCULTO
Q.E. 3 Selecciona 5 passagens bíblicas que te ajudem a compreender esses poderes. Escreve uma frase sobre cada 
 um deles. Por exemplo: Marcos 3:11. Nesta passagem é” relatado como o espíritos imundos tinham conhe-
 cimento de que Jesus era o Filho de Deus, no entanto eles não eram salvos. As pessoas podem professar 
 a sua crença nas principais doutrinas da fé cristã e mesmo assim o ser espírito não ter sido regenerado.
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REGRAS PARA UMA VIDA SANTA 
Q.E. 3 O Sermão da Montanha (Mateus 5-7 ou Lucas 6:20-49) é mais do que uma série de regras. É um manifesto 
 de como a vida no reino de Deus deve ser. Transcreve da página de actividades, que encontrarás no fi nal 
 do guia de estudo, as regras de uma vida recta que encontrares expressas nesta passagem.

LIÇÃO 40
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LIÇÃO 43

COMO DIRIGIR UM ESTUDO BÍBLICO
Q.E. 3 Revê os teus apontamentos e estabelece um objectivo para o estudo. Como podes preparar perguntas de 
 modo a introduzir o debate sendo líder e não orador ou um conferencista? Que três tipos de perguntas acima  
 mencionadas devem ser usadas de modo a promover o debate? Na página do fi m do guia de estudo, escreve 
 três perguntas de discussão para cada tipo.
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LIÇÃO 49

HONESTIDADE
Q.E. 3 Escreve uma composição da página de tarefas no fi nal do teu guia de estudo sobre como a honestidade 
 se deveria mostrar na vida de um Cristão. Inclui Efésios 4:28; Tito 2:10; Lucas 16:10 ou Deut. 16:19-20.
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LIÇÃO 50

LIDERANÇA
Q.E. 2 Constrói a imagem de um líder usando as seguintes referências bem coimo outras à tua escolha: João 13:1-17, 
 Mat. 9:36; I Cor. 15:9; II Cor.2:17; João 21:15-19; Actos 6:3; I Tess. 5:18; e I Pedro 5:1-4. 
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LIÇÃO 51

LIDERANÇA (2a parte)
Q.E. 1 Lê as seguintes passagens nas cartas de Paulo a Timóteo de modo a ver como ele foi discipulado de modo 
 a que a obra de Cristo fosse continuada. Escreve pelas tuas próprias palavras o que Paulo estava a ensinar 
 a Timóteo. Lê I Tim. 1:5, 14, 15, 18, 19, 2:8, 3:1-13; 4:7, 9-16; 6:3-14; II Tim. 1:5-9, 13-14; 2:1-3, 7, 15, 22-25; 
 3:10-11, 14, 4:1-2, 5, 7. Escreve pelo menos uma página.
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Lição 11
 Louvor e Adoração

Salmo 103:1-2 – “Bendize, ó minha 
alma, ao Senhor, e tudo o que há em 

mim bendiga o seu santo nome. 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, 

e não te esqueças de nenhum 
dos seus benefícios.” 

Lição 7
O Espírito Santo (2a parte)

João 14:15-17a – “Se me amardes, 
guardareis os meus mandamentos. 

E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 
Ajudador, para que fi que convosco para 
sempre. A saber, o Espírito da verdade, 

o qual o mundo não pode receber.” 

Lição 1
 Discipulado: O que é?

Lucas 9:23 - “Em seguida dizia a todos: Lucas 9:23 - “Em seguida dizia a todos: Lucas 9:23
Se alguém quer vir após mim, negue-se 
a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, 

e siga-me.”

Lição 12
A Bíblia: a Palavra de Deus

II Tim. 2:15 – “Procura apresentar-te II Tim. 2:15 – “Procura apresentar-te II Tim. 2:15
diante de Deus aprovado, como obreiro 

que não tem de que se envergonhar, que 
maneja bem a palavra da verdade.”

Lição 8
Conhecendo Deus, o Pai

João 14:6 - “Respondeu-lhe Jesus: João 14:6 - “Respondeu-lhe Jesus: João 14:6
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 

ninguém vem ao Pai, senão por mim.”

Lição 2
Deus, o Pai

Génesis 2:7 – “E formou o Senhor Génesis 2:7 – “E formou o Senhor Génesis 2:7
Deus o homem do pó da terra, 

e soprou-lhe nas narinas o fôlego 
da vida; e o homem 

tornou-se alma vivente”.

Lição 13
Estudo Bíblico: 

Abrindo a Palavra de Deus
Hebreus 4:12 – “Porque a palavra 

de Deus é viva e efi caz, e mais cortante 
do que qualquer espada de dois gumes, e 

penetra até a divisão de alma e espírito, e de 
juntas e medulas, e é apta para discernir os 

pensamentos e intenções do coração.” 

Lição 9
Conhecendo Jesus, o Filho

Filipenses 2:5-11 – “Tende em vós 
aquele sentimento que houve também 
em Cristo Jesus, o qual, subsistindo 
em forma de Deus, não considerou 

o ser igual a Deus coisa a que se devia 
aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, 

tomando a forma de servo, tornando-se
emelhante aos homens; e, achado 
na forma de homem, humilhou-se a 
si mesmo, tornando-se obediente 

até a morte, e morte de cruz. 
Pelo que também Deus o exaltou 

soberanamente, e lhe deu o nome que 
é sobre todo nome; para que ao nome 

de Jesus se dobre todo joelho dos 
que estão nos céus, e na terra, 

e debaixo da terra, e toda língua 
confesse que Jesus Cristo é Senhor, 

para glória de Deus Pai.” 

Lição 3
Deus, o Pai (2a parte)

Salmo 147:5 “Grande é o nosso Salmo 147:5 “Grande é o nosso Salmo 147:5
Senhor, e de grande poder; não há 

limite ao seu entendimento.” 

Lição 14
Pecado

Romanos 5:12 – “Sobreveio, porém, Romanos 5:12 – “Sobreveio, porém, Romanos 5:12
a lei para que a ofensa abundasse; 

mas, onde o pecado abundou, 
superabundou a graça.”

Lição 4
 Jesus Cristo, o Filho

Miquéias 5:2 – “Mas tu, Belém Efrata, Miquéias 5:2 – “Mas tu, Belém Efrata, Miquéias 5:2
posto que pequena para estar entre 

os milhares de Judá, de ti é que me sairá 
aquele que há de reinar em Israel, 

e cujas saídas são desde os tempos 
antigos, desde os dias da eternidade.”

Lição 15
Salvação

Romanos 5:8 – “Mas Deus dá Romanos 5:8 – “Mas Deus dá Romanos 5:8
prova do seu amor para connosco, 

em que, quando éramos ainda 
pecadores, Cristo morreu por nós.”

Lição 5
Jesus Cristo, o Filho (2a parte)

I João 4:2 – “Nisto conheceis I João 4:2 – “Nisto conheceis I João 4:2
o Espírito de Deus: todo espírito 

que confessa que Jesus Cristo veio 
em carne é de Deus.” 

Lição 16
 Salvação (2a parte)

João 1:12 – “Mas, a todos quantos João 1:12 – “Mas, a todos quantos João 1:12
o receberam, aos que crêem 

no seu nome, deu-lhes o poder 
de se tornarem fi lhos de Deus.”

Lição 10
Conhecendo o Espírito Santo

Zacarias 4 :6b  -  “Não por força 
nem por poder, mas pelo meu Espírito, 

diz o Senhor dos exércitos.”

Lição 6
O Espírito Santo

Joel 2:28 – “Acontecerá depois Joel 2:28 – “Acontecerá depois Joel 2:28
que derramarei o meu Espírito sobre 
toda a carne; vossos fi lhos e vossas 
fi lhas profetizarão, os vossos anciãos 
terão sonhos, os vossos mancebos 

terão visões.»
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Lucas 9:23

Lição 7
 O Espírito Santo (2a parte)

João 14:15-17a

Lição 11
 Louvor e Adoração

Salmo 103:1-2

Lição 2
Deus, o Pai

Génesis 2:7

Lição 8
Conhecendo Deus, o Pai

João 14:6

Lição 12
A Bíblia: a Palavra de Deus

II Tim. 2:15

Lição 3
Deus, o Pai (2a parte)

Salmo 147:5

Lição 9
Conhecendo Jesus, o Filho

Filipenses 2:5-11

Lição 13
Estudo Bíblico: 

Abrindo a Palavra de Deus

Hebreus 4:12 

Lição 4
Jesus Cristo, o Filho

Miquéias 5:2

Lição 14
 Pecado

Romanos 5:12

LESSON 5
Jesus Cristo, o Filho (2a parte)

I João 4:2

Lição 15
Salvação   

Romanos 5:8

Lição 6
O Espírito Santo

Joel 2:28

Lição 10
Conhecendo o Espírito Santo

Zacarias 4 :6b

Lição 16
Salvação (2a parte)

João 1:12
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Lição 31
  Preparação para o Casamento

Hebreus 13:4  - “Honrado seja 
entre todos o matrimónio e o leito 
sem mácula; pois aos devassos 
e adúlteros, Deus os julgará.”

Lição 24
Oração: Conversação com Deus

I Tess. 5:16-18 – “Regozijai-vos sempre. 
Orai sem cessar. Em tudo dai graças; 
porque esta é a vontade de Deus em 

Cristo Jesus para convosco.”

Lição 17
Baptismo na Água

Mateus 28:19 – “Portanto ide, 
fazei discípulos de todas as nações, 

baptizando-os em nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo.”

Lição 32
 Amargura, Crítica e a Língua

Mateus 7:1-2 – “Não julgueis, 
para que não sejais julgados. Porque com 
o juízo com que julgais, sereis julgados; 

e com a medida com que medis vos 
medirão a vós.” 

Lição 25
 O Pai Nosso

Efésios 6:18 – “Com toda a oração Efésios 6:18 – “Com toda a oração Efésios 6:18
e súplica orando em todo tempo 

no Espírito e, para o mesmo fi m, vigiando 
com toda a perseverança e súplica, 

por todos os santos.”

Lição 18
 Baptismo na Água (2a parte)

Gálatas 3:26, 27 – “Pois todos sois Gálatas 3:26, 27 – “Pois todos sois Gálatas 3:26, 27
fi lhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 
Porque todos quantos fostes baptizados 

em Cristo vos revestistes de Cristo.”

Lição 33
Perdão e Reconciliação

Col. 3:13 – “Suportando-vos e perdoando-
vos uns aos outros, se alguém tiver queixa 

contra outro; assim como o Senhor vos 
perdoou, assim fazei vós também.”

Lição 26
Testemunhar: Proclamando 

a Palavra de Deus
Lucas 4:18-19 – “O Espírito do Senhor 

está sobre mim, porquanto me ungiu para 
anunciar boas novas aos pobres; enviou-me 

para proclamar libertação aos cativos, 
e restauração da vista aos cegos, para pôr 

em liberdade os oprimidos, e para proclamar 
o ano aceitável do Senhor.”

Lição 19
 Baptismo no Espírito Santo

Lucas 11:9,10 – “Pelo que eu vos digo: Lucas 11:9,10 – “Pelo que eu vos digo: Lucas 11:9,10
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; 
batei, e abrir-se-vos-á; pois todo o que 
pede, recebe; e quem busca acha; e ao 

que bate, abrir-se-lhe-á.”

Lição 34
Autoridade e Submissão

Jeremias 3:15 – “E vos darei 
pastores segundo o meu coração, 

os quais vos apascentarão 
com ciência e com inteligência.”

Lição 27
O Papel do 

Espírito Santo no Testemunhar
Actos 16:14b – “...e o Senhor lhe 

abriu o coração para atender 
às coisas que Paulo dizia.”

Lição 20
 Baptismo no Espírito Santo (2a parte)

Actos 2:4 – “E todos fi caram cheios 
do Espírito Santo, e começaram 
a falar noutras línguas, conforme 

o Espírito lhes concedia que falassem.”

Lição 35
 A Tentação não é um Pecado

Hebreus 4:14 - “Tendo, portanto, um 
grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de 

Deus, que penetrou os céus, retenhamos 
fi rmemente a nossa confi ssão.”

Lição 28
 A Igreja: O Corpo de Deus

Gálatas 6:10 – “Então, enquanto temos Gálatas 6:10 – “Então, enquanto temos Gálatas 6:10
oportunidade, façamos bem a todos, mas 

principalmente aos domésticos da fé.”

Lição 21
A Vida no Espírito 

I Cor. 12-7  - “A cada um, I Cor. 12-7  - “A cada um, I Cor. 12-7
porém, é dada a manifestação 

do Espírito para o proveito comum.”

Lição 36
Satanás

I João 3:8b - “... porque o Diabo peca 
desde o princípio. Para isto o Filho 

de Deus se manifestou: para destruir 
as obras do Diabo.”

Lição 29
  Relacionamentos

Salmo 133:1  - “Oh! quão bom e quão 
suave é que os irmãos vivam em união!”

Lição 22
  A Vida no Espírito (2a parte)

Efésios 5:18 - “E não vos Efésios 5:18 - “E não vos Efésios 5:18
embriagueis com vinho, no 
qual há devassidão, mas 
enchei-vos do Espírito.”

Lição 37
O Oculto

Mateus 28:18 – “E, aproximando-se Mateus 28:18 – “E, aproximando-se Mateus 28:18
Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada 
toda a autoridade no céu e na terra. » 

Lição 30
 Amizades com o Sexo Oposto

Efésios 5:8 – “Pois outrora éreis Efésios 5:8 – “Pois outrora éreis Efésios 5:8
trevas, mas agora sois luz 

no Senhor; andai como fi lhos da luz.”

Lição 23
O Fruto do Espírito

Gál. 5:22,23 –  “Mas o fruto 
do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, 

a longanimidade, a benignidade, a bondade, 
a fi delidade, a mansidão, o domínio próprio; 

contra estas coisas não há lei.”
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Lição 17
Baptismo na Água

Mateus 28:19

Lição 24
 Oração: Conversação com Deus

I Tess. 5:16-18

Lição 31
Preparação para o Casamento

Hebreus 13:4

Lição 18
 Baptismo na Água (2a parte)

Gálatas 3:26, 27

Lição 25
O Pai Nosso

Efésios 6:18

Lição 32
 Amargura, Crítica e a Língua

Mateus 7:1-2

Lição 19
Baptismo no Espírito Santo

Lucas 11:9,10

Lição 26
 Testemunhar: Proclamando 

a Palavra de Deus

Lucas 4:18-19

Lição 33
 Perdão e Reconciliação

Col. 3:13

Lição 20
Baptismo no Espírito Santo (2a parte)

Actos 2:4

Lição 27
 O Papel do Espírito Santo 

no Testemunhar

Actos 16:14b 

Lição 34
Autoridade e Submissão

Jeremias 3:15

Lição 21
A Vida no Espírito 

I Cor. 12-7

Lição 28
A Igreja: O Corpo de Deus

Gálatas 6:10

Lição 35
A Tentação não é um Pecado

Hebreus 4:14

Lição 22
A Vida no Espírito (2a parte)

Efésios 5:18

Lição 29
Relacionamentos

Salmo 133:1

Lição 36
Satanás

I João 3:8b

Lição 23
O Fruto do Espírito

Gál. 5:22,23

Lição 30
  Amizades com o Sexo Oposto

Efésios 5:8

Lição 37
O Oculto

Mateus 28:18
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Lição 49
Honestidade

Provérbios 12:3 –  “O homem não se Provérbios 12:3 –  “O homem não se Provérbios 12:3
estabelece pela impiedade; a raiz dos 
justos, porém, nunca será, removida.”

Lição 44
Direcção: Conhecendo 

a Vontade de Deus

Heb. 13:20-21 –  “Ora, o Deus de paz, 
que pelo sangue do pacto eterno tornou 

a trazer dentre os mortos a nosso Senhor 
Jesus, grande pastor das ovelhas.» 

Lição 38
Cura Divina

Tiago 5:14-15a – “Está doente 
algum de vós? Chame os anciãos da 

igreja, e estes orem sobre ele, ungido-
o com óleo em nome do Senhor; e a 

oração da fé salvará o doente.”

Lição 50
Liderança

I Timóteo 3:1 – “Fiel é esta palavra: 
Se alguém aspira ao episcopado, 

excelente obra deseja .”

Lição 39
Dar

Lucas 6:38 – “Dai, e ser-vos-á dado; Lucas 6:38 – “Dai, e ser-vos-á dado; Lucas 6:38
boa medida, recalcada, sacudida 

e transbordando vos deitarão no regaço; 
porque com a mesma medida com 

que medis, vos medirão a vós.”

Lição 51
 Liderança (2a parte)

Marcos 10:43b-44 – “Qualquer que 
entre vós quiser tornar-se grande, 

será esse o que vos sirva; e qualquer 
que entre vós quiser ser o primeiro, 

será servo de todos.”

Lição 45
Jesus vai voltar: a Segunda Vinda

Mateus 24:42 – “Vigiai, pois, porque não Mateus 24:42 – “Vigiai, pois, porque não Mateus 24:42
sabeis em que dia vem o vosso Senhor.» 

Lição 40
 Regras para uma Vida Santa

Mateus 6:33 – “Mas buscai primeiro Mateus 6:33 – “Mas buscai primeiro Mateus 6:33
o seu reino e a sua justiça, e todas estas 

coisas vos serão acrescentadas.”

Lição 52
E a seguir?

II Timóteo 2:2 –  “E o que de mim II Timóteo 2:2 –  “E o que de mim II Timóteo 2:2
ouviste de muitas testemunhas, 
transmite-o a homens fi éis, que 

sejam idóneos para também 
ensinarem os outros. »  

Lição 46
O Trono de Julgamento de Cristo

II Coríntios 5:10 –  “Porque é necessário II Coríntios 5:10 –  “Porque é necessário II Coríntios 5:10
que todos nós sejamos manifestos diante do 
tribunal de Cristo, para que cada um receba 
o que fez por meio do corpo, segundo o que 

praticou, o bem ou o mal. » 

Lição 41
Regras para uma Vida Santa 

(2a parte)

Colossences  3:12 – “Revesti-vos, pois, Colossences  3:12 – “Revesti-vos, pois, Colossences  3:12
como eleitos de Deus, santos e amados, 
de coração compassivo, de benignidade, 
humildade, mansidão, longanimidade.”

Lição 47
Prioridades: Usando o Tempo

Efésios 5:15-16  –  “Vede, prudentemente, Efésios 5:15-16  –  “Vede, prudentemente, Efésios 5:15-16
como andais, não como néscios, mas como 
sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias 

são maus.”

Lição 42
 Missões

Mateus 9:37b-38 –  “Então disse Mateus 9:37b-38 –  “Então disse Mateus 9:37b-38
a seus discípulos: Na verdade, 

a seara é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Rogai, pois, ao Senhor 
da seara que mande trabalhadores 

para a sua seara.”

Lição 48
Conquistando o Medo

João 14:1 –  “Não se turbe o vosso coração; 
credes em Deus, crede também em mim.”

Lição 43
Como Dirigir um Estudo Bíblico

Salmos 119:105 –  “Lâmpada para Salmos 119:105 –  “Lâmpada para Salmos
os meus pés é a tua palavra, e luz para 

o meu caminho.” 
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Lição 38
Cura Divina

Tiago 5:14-15a

Lição 44
Direcção: Conhecendo 

a Vontade de Deus

Heb. 13:20-21

Lição 49
  Honestidade

Provérbios 12:3

Lição 39
Dar

Lucas 6:38

Lição 50
Liderança

I Timóteo 3:1

Lição 40
Regras para uma Vida Santa

Mateus 6:33

Lição 45
Jesus vai voltar: a Segunda Vinda

Mateus 24:42

Lição 51
Liderança (2a parte)

Marcos 10:43b-44

Lição 41
Regras para uma Vida Santa 

(2a parte)

Colossences  3:12

Lição 46
 O Trono de Julgamento de Cristo

II Coríntios 5:10

Lição 52
E a seguir?

II Timóteo 2:2

Lição 42
Missões

Mateus 9:37b-38

Lição 47
Prioridades: Usando o Tempo

Efésios 5:15-16

Lição 43
Como Dirigir um Estudo Bíblico

Salmos 119:105

Lição 48
Conquistando o Medo

João 14:1
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