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14. Leia João 4:23-24.
• Qual é um dos propósitos da Igreja? __________________________
________________________________________________________.

Como É Que Eu Posso Ter a Certeza
Que Sou Filho de Deus?

15. Leia Hebreus 10:25.
• O que é que nós não devemos esquecer ou negligenciar? __________
________________________________________________________.

Andando Com Deus
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PERGUNTAS DO DEBATE
1. Como é que a sua igreja pode ser envolvida em falar com outras pessoas
sobre Jesus? Como é que nós podemos ajudar falar de Cristo com as pessoas de
outros países?
2. Quais são algumas das bênções especiais que vêm de nos reunir juntamente
com outros Cristãos?
3. Quais são algumas das maneiras para um Cristão participar num culto?
É muito importante que você frequenta uma igreja que ensina a verdade de
Jesus. Peça conselho da igreja que te deu estes estudos. Assiste a igreja cada
semana para que você possa aprender sobre Deus e crescer de ser mais como
Jesus. Peça sobre as aulas de membrasia para ser mais envolvidas na igreja.

1 João 5 9 Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior;
porque o testemunho de Deus é este, que do seu Filho testificou. 10 Quem crê no Filho
de Deus, em si mesmo tem o testemunho; quem a Deus não crê, mentiroso o fez,
porquanto não creu no testemunho que Deus do seu Filho deu. 11 E o testemunho é
este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está no seu Filho. 12 Quem tem o
Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
13
Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eternal, e para que
creiais no nome do Filho de Deus. 14 E esta é a confiança que temos nele, que, se
pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15 E se sabemos que nos
ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos.
19

Escreva o Versículo para Memorizar: Mateus 16:18

Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. 20 E sabemos que
já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é
verdadeiro; e no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o
verdadeiro Deus e a vida eternal.

Memorize: 1 João 5:11-12
Todos podemos ter certeza que somos filhos de Deus. Isso não está baseado
nas nossas emoções que nem sempre são as mesmas. Às vezes sentimo-nos
muito contentes e outras vezes não nos sentimos tão bem. Mas a nossa
segurança da salvação não depende de como nós nos sentimos. Está baseada
numa coisa em que podemos confiar muito mais.

As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.Copyright (c) 1968 by Sociedades Bíblicas Unidas, Portugal.
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Nesta lição vamos conhecer as bases desta certeza que a vossa mente possa ser
iluminada e a vossa fé fortalecida pelo Espírito Santo ao lerem e estudarem
esta lição!

1

EU SEI QUE SOU UM FILHO DE DEUS ATRAVÉS DAS
PROMESSAS DA PALAVRA DE DEUS (A BÍBLIA)
1. Leia Apocalipse 3:20. Isto diz se nós convidarmos Cristo para viver no
nosso coração, Ele vai entrar.
• Você já pediu para Ele entrar no seu coração? ___________________.
•

A IGREJA TEM RESPONSABILIDADES ESPECIAIS
9. Leia Actos 1:8.

•

O que é que eles deviam fazer para o Senhor? __________________
_______________________________________________________.

•

A onde é que eles deviam ir? _______________________________
_______________________________________________________.

•

De onde é que eles iriam receber o poder para testemunhar? ______
_______________________________________________________.

Aonde está Cristo agora? ___________________________________.

2. Leia João 1:12.
• Segundo este versículo, aqueles que recebem e crêem em Cristo já são
o quê? __________________________________________________.
•

Você verdadeiramente recebeu e crê Nele? _____________________.

•

Então, você é filho de quem agora? ___________________________.

3. Leia 1 João 5:13.
• Como é que nós podemos ter a certeza que temos vida eterna?
________________________________________________________.

EU SEI QUE SOU UM FILHO DE DEUS PELA PRESENÇA E
TESTEMUNHO DO ESPÍRITO SANTO.
4. Leia 1 João 3:24.
• Como é que sabemos que Cristo vive em nós? ___________________
________________________________________________________.
5. Leia Romanos 8:16.
• Como é que sabemos que somos filhos de Deus? ________________
________________________________________________________.

EU SEI QUE SOU FILHO DE DEUS PELA FORMA COMO EU
VIVO EM RELAÇÃO DE DEUS E AOS SEUS MANDAMENTOS.
6. Leia: 1 João 2:3-6.
• Em que base é que posso dizer que conheço Deus? (versículo 3) ____
________________________________________________________.
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10. Leia Marcos 16:15.
• Onde é que os discípulos deviam ir? _________________________
_______________________________________________________.
•

O que é que eles deviam fazer? _____________________________
_______________________________________________________.

•

A quem é que eles deviam pregar? ___________________________.
_______________________________________________________.

11. Leia Gálatas 6:1-2.
• Quais são as duas responsabilidades especiais em relação dos Cristãos
aos outros Cristãos? ______________________________________
_______________________________________________________.
12. Leia Gálatas 6:10.
• Nós devemos fazer bem a todos os homens, mas a quem mais
especialmente? __________________________________________.

A IGREJA É PARA A COMUNHÃO DOS CRISTÃOS
13. Leia Actos 11:25-26.
• Os Cristãos têm o desejo e o privilégio de se reunirem para adorar e
estudar: A onde é que Paulo e Barnabé se reuniram com o grupo dos
Cristãos? _______________________________________________.
•

Quanto tempo eles ficaram naquele lugar e se reuniram com a Igreja?
_______________________________________________________.
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2. Leia Efésios 5:23.
• Quem é a cabeça da Igreja? _________________________________
3. Leia Efésios 5:25.
• O que é que Cristo fez pela Igreja? ____________________________
________________________________________________________

•

Como é que nós podemos provar que alguém que afirma conhecer
Deus está ou não a dizer a verdade? __________________________
_______________________________________________________.

•

Se nós afirmamos de conhecer Deus, mas não estamos a guardar os
Seus Mandamentos, o que é que somos? (versículo 4)
_______________________________________________________.

A IGREJA É CHAMADA: “CORPO DE CRISTO”
4. Leia Efésios 1:22-23.
• Como é que a Igreja é chamada? ______________________________.
5. Leia Romanos 12:5.
• Se fazemos parte do Corpo de Cristo, qual é a nossa relação com os
outros Cristãos? ___________________________________________.
6. Leia Romanos 12:10.
• O que é que devemos sentir uns pelos outros no Corpo? ___________
________________________________________________________.
7. Leia 1 Coríntios 12:26.
• Como é que nós nos sentimos em relação aos outros membros no
Corpo que estão a sofrer? ___________________________________.
•

Como é que nos sentimos em relação aos que se estão a regozijar?
________________________________________________________.

•

•

O que é que o João chamou a pessoa que odeia o seu irmão?
_______________________________________________________.

•

Ela tem a vida eterna? _____________________________________.

EU SEI QUE SOU FILHO DE DEUS PELA FORMA COMO EU
AGORA VIVO EM RELAÇÃO DO PECADO.
8. Leia: 1 João 3:4-10. Nestes versículos a palavra “pecado” refere pecado
voluntário, intencional. Não refere os erros que fazemos.
O que é o pecado? (versículo 4) _____________________________.

•

O que é que Jesus veio a fazer neste mundo? (versículo 5)
_______________________________________________________.

•

O que é que o João disse sobre a pessoa que está a pecar? (versículo. 6)
_______________________________________________________.

No versículo 42, quais foram as quarto coisas a que eles se dedicaram?
________________________________________________________.

•

Como é que podemos saber que alguém é justo? (versículo 7)
_______________________________________________________.

No versículo 46, com qual frequência eles foram ao Templo (a Igreja)?
________________________________________________________.

•

A quem pertence a pessoa que está a pecar? (versículo 8)
_______________________________________________________.
É possível que uma pessoa continue a pecar e afirme que é nascido de
Deus? (versículo 9)
_______________________________________________________.

8. Leia Actos 2:41-47.
• No versículo 41, quantos é que foram acrescentados à Igreja?
________________________________________________________.

•

7. Leia 1 João 3:14 -15.
• Como é que nós sabemos que temos passado da morte para vida?
_______________________________________________________.

•

A IGREJA DEVIA CRESCER E DESENVOLVER

•

EU SEI QUE SOU FILHO DE DEUS PELA A FORMA COMO EU
AGORA VIVO EM RELAÇÃO AS OUTRAS PESSOAS.

No versículo 47, quem é que acrescentou à Igreja aqueles que estavam
a ser salvos? _____________________________________________.
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•

Como é que reconhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo?
(versículo 10) ____________________________________________.

A IGREJA

9. Leia 1 João 2:1.
• Porque é que o João escreveu estas coisas? ____________________
________________________________________________________.

Andando com Deus
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10. Leia 1 João 1:9.
• Se cometermos pecado, o que é que devemos fazer imediatamente?
________________________________________________________.
•

Quando nós temos confessado o pecado a Deus, o que acontece?
________________________________________________________.

Quando tiver feito alguma coisa que você sabe ser errada e desagradável a
Deus, deve confessá-la a Deus imediatamente e peça-Lhe para lhe perdoar.
Peça-Lhe para o ajudar a aprender como ultrapassar aquele hábito errado e a
formar um novo modo de vida. Deus quer que você viva uma vida santa e não
uma vida de pecado.

PERGUNTAS PARA DEBATE
1. Qual é que a obra do Espírito Santo em relação à minha confiança na
salvação?
2. Qual é a prova exterior que comecei a ser filho de Deus?
3. Posso afirmar ser filho de Deus mesmo se continuar a pecar
intencionalmente e de propósito?
Escreva o versículo para memorizar: 1 João 5:11-12

Actos 2 41 De sorte que foram baptizados os que, de bom grado, receberam a sua
palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas;
42

E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas
orações. 43 E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos
apóstolos. 44 E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. 45 E
vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um
necessitasse. 46 E, perseverando unânimes, todos os dias, no templo, e partindo o pão
em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, 47 louvando a Deus e
caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor, à igreja,
aqueles que se haviam de salvar.

Memorize: Matthew 16:18
Como Cristãos nós fazemos parte de uma comunhão maravilhosa de pessoas
que é chamada Igreja. A Igreja podia ser chamada a família de Deus, com Deus
como nosso Pai celestial e todos os outros Cristãos à volta do mundo como os
nossos irmãos. Nesta comunhão de crentes nós encontramos amor, carinho,
comunhão e adoração, educação e auxílio mútuo. Há privilégios bem como
responsabilidades nesta nova relação; e ela é parte maravilhosa da vida Cristã.

CRISTO É A CABEÇA DA IGREJA
1. Leia Mateus 16:18
• A quem é que a Igreja pertence? _____________________________.
•

Quem irá construir a Igreja? ________________________________ .

As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.Copyright (c) 1968 by Sociedades Bíblicas Unidas, Portugal.
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15. Leia João 9:1-5
• As vezes Deus peça-nos para demonstrar paciência mesmo pelo
sofrimento. Desta maneira nós mostramos o mundo que temos
esperança fora deste mundo. O que é que João diz que nós fazemos
através disto? _____________________________________________.
Leia também João 21:18-19.
16. Leia 1 Pedro 5:8.
• Quem é que traz o sofrimento as vezes? ________________________.
Algumas pessoas pensam que as doenças são o resultado do pecado nas nossas
vidas. Isto pode ser de vez em quanto, mas não sempre. O sofrimento podia vir
de qualquer das razões já ditas. Jesus sofreu, mas Ele não tinha pecado. Mas as
vezes é por causa da confiança que Deus tem em nós e Ele peça que soframos
por Ele.
17. Leia Tiago 5:13-16.
• Deus quer com que oramos para sermos curados? ________________.
É bom pedir a Deus para ser curado, mas não devemos insisti-lo. Confiamos
Nele. Ele tem um plano melhor para nós do que nós podemos imaginar.

PERGUNTAS DO DEBATE
1. Considera a vida de Job no Velho Testamento. O sofrimento dele foi por
causa do pecado?
2. Qual precisa mais de fé: ser alegre ou animado no meio do sofrimento, ou
ser curado.
Escreva o versículo para memorizar: 1 Pedro 1:6-7

O Que É A Salvação?

Andando com Deus

2
Efésios 2 1 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, 2 em quem
noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, Segundo o príncipe das
potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência; 3 entre os
quais todos nós, também, antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a
vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como os
outros também. 4 Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor
com que nos amou, 5 estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou
juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), 6 e nos ressuscitou juntamente com
ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, 7 para mostrar nos
séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para
connosco, em Cristo Jesus. 8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não
vem de vós, é dom de Deus; 9 não vem das obras, para que ninguém se glorie; 10
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus
preparou para que andássemos nelas.

Memorize: Efésios 2:8-9
A salvação foi planeada por Deus para o homem ainda antes do início do
mundo. As provisões da nossa salvação foram cumpridas por Jesus Cristo pela
Sua morte na cruz e a Sua ressurreição da morte. A salvação, então, não é uma
palavra sem sentido. É uma realidade maravilhosa que todas as pessoas podem
experimentar se se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Cristo pela fé.
Nesta lição vamos aprender algumas das grandes coisas que aconteçam na
nossa vida quando recebemos Jesus Cristo no nosso coração pela fé.

As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.Copyright (c) 1968 by Sociedades Bíblicas Unidas, Portugal.
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OS NOSSOS PECADOS FORAM PERDOADOS

Absolutamente, sim! Jesus tem o poder para curar qualquer coisa. Contudo…

1. Leia João 3:16.
• Por que motivo Deus enviou Seu Filho, Jesus Cristo, a este mundo?
________________________________________________________.

9. Leia 2 Coríntios 12:7-10.
• Jesus sempre cura? _______________________________________.

•

O que é que recebeu quando creu em Jesus Cristo? ______________
________________________________________________________.

2. Leia 1 João 1:9.
• O que é que o Senhor fez quando você Lhe confessou os seus
pecados? __________________________________________________.
3. Leia Actos 3:19.
• O que aconteceu aos seus pecados quando se arrependeu? ________
________________________________________________________.
4. Leia Colossenses 1:14.
• Como é que a sua redenção e o seu perdão lhe foram oferecidos?
________________________________________________________.
5. Leia Hebreus 10:17.
• O Senhor vai se lembrar dos seus pecados? _____________________.

NÓS FOMOS JUSTIFICADOS POR DEUS.
6. Leia João 3:17-19.
• Por que razão é que os homens são condenados ou culpados perante
Deus? __________________________________________________.
7. Leia João 3:18.
• O que é que nós precisamos de fazer para que não sejamos
condenados? _____________________________________________.
8. Leia Romanos 5:1.
• Qual é o resultado de se ser justificado pela fé? -________________
________________________________________________________.
9. Leia Romanos 8:1.
• Quem é que está livre da condenação? ________________________
_________________________________________________________.

6

Não! Porque? Jesus não sempre cura porque Ele tem um plano muito melhor.
Jesus não é um outro curandeiro! Ele é muito mais poderoso do que isso. Um
curandeiro só pode tentar arranjar este mundo um pouco, mas Jesus está a fazer
um novo mundo para nós. Este novo mundo é chamado Céu.
10. Leia Apocalipse 21:1-4.
• Quando é que Jesus vai tirar todo o sofrimento? ________________.
11. Leia João 14:1-4.
• Quem é que Jesus vai levar para o Céu? _______________________.
Então, Jesus pode nos curar, mas a sua primeira prioridade é preparar-nos para
o novo mundo que Ele está a criar.
12. Leia Romanos 8:28-29.
• A quem é que Deus quer nos igualar? _________________________.
Jesus sofreu. Se nós não sofremos, não podemos nos igualar a Jesus. É por isso
que Paulo disse: “E não somente por isto, mas também nos gloriamos nas
tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a
experiência, e a experiência a esperança; e a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito
Santo que nos foi dado.” (Romanos 5:3-5)
Tiago diz: “Meus irmãos, devem sentir-se profundamente felizes ao terem de
passar várias provações. Saibam que uma fé assim provada dá como fruto a
paciência. E vocês devem ter muita paciência, para chegarem a ser
completamente perfeitos, sem faltar nada.”(Tiago 1:2-4)
13. Leia Romanos 8:18-19.
• Qual é o mais importante, este mundo que vai acabar logo, ou o Céu
que vai durar para sempre? ________________________________.

AS RAZÕES PARA SOFRIMENTO
14. Leia Hebreus 12:7-11.
• As vezes o sofrimento é uma disciplina de Deus. O que é que Deus
está a tentar fazer através de disciplina? _______________________
_______________________________________________________.
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As vezes isto podia ser difícil de entender. O que podia ser ainda mais
difícil de entender é que Ele chama todos os crentes a seguirem Jesus.

NÓS NASCEMOS DE NOVO E FICAMOS ESPIRITUALMENTE VIVOS.
10. Leia João 3:3-7
3

JESUS SOFREU
1. Leia Isaías 53:3 de novo. “Era desprezado, e o mais indigno entre os
homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos:...”
• A vida de Jesus na terra foi fácil? _____________________________.
2. Leia Lucas 9:22.
• Jesus soube que iria sofrer? __________________________________.
3. Leia Hebreus 12:2-3.
• Porque é que Jesus aceitou o sofrimento da cruz? ________________
________________________________________________________.

PESSOAS VÃO PERSEGUIR-NOS POR SEGUIR A JESUS
4. Leia 1 Pedro 4:12-14.
• Devíamos ser surpreendido pelo sofrimento? ____________________.
•

Quando é que podemos regozijar? (Versículo 13) ________________.

5. Leia João 15:18-20.
• Como é que algumas pessoas vão agir quando nos tornamos Cristãos?
________________________________________________________.
6. Leia Filipenses 1:29.
• Quando nós somos dados a vida pelo Jesus, o que mais somos dados?
________________________________________________________.
7. Leia Lucas 23:34.
• Como é que Jesus respondeu quando as pessoas Se magoaram?
________________________________________________________.
Ele espera de que nós havemos de responder da mesma maneira.

Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade, te digo que aquele que
não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4 Disse-lhe Nicodemos: Como pode
um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua
mãe, e nascer? 5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não
nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6 O que é nascido da
carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. 7 Não te maravilhes de te ter
dito: necessário vos é nascer de novo.

•

Porque nós precisamos de nascer de novo? (Versículo 3)
______________________________________________________.

11. Leia Efésios 2:1-5.
• Em que estado estávamos antes de Deus nos tornar vivos outra vez
(vivificar)? _____________________________________________.
12. Leia João 5:24.
• O que temos agora que não tínhamos antes? ___________________.
13. Leia 2 Coríntios 5:17.
• Como é descrita uma pessoa que está “em Cristo Jesus”?_________
_______________________________________________________.

NÓS FOMOS FEITOS FILHOS DE DEUS.
14. Leia João 1:12.
• Que poder ou directo que é dado a todos que têm recebido o Senhor
Jesus Cristo? ____________________________________________.
15. Leia 1 João 3:1-2.
• Por causa do grande amor de Deus por nós, qual é o nosso nome
agora? _________________________________________________.

NÓS PODEMOS SOFRER DA DOR E DA DOENÇA

16. Leia Romanos 8:14.
• Qual é um dos sinais de que somos filhos de Deus? _____________
_______________________________________________________.

8. Leia João 11:17-45
• Jesus tem o poder de curar qualquer doença? ____________________.

17. Leia Romanos 8:17.
• Quem são os herdeiros de Deus? _____________________________.
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A salvação é a coisa maior e mais maravilhosa no mundo. Há mais para dizer
sobre ela de que o que dissemos nesta lição. A salvação do que estamos a
desfrutar é uma experiência continua e que será cumprida no dia glorioso da
Segunda vinda de Cristo.

Sofrimento

Tito 2 11 Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os
homens, 12 ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências
mundanas, vivamos, neste presente século, sóbria, e justa, e piamente, 13 aguardando
a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso
Senhor Jesus Cristo; 14 o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a
iniquidade, e purificar, para se, um povo seu, especial, zeloso de boas obras.
15
Fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze.

PERGUNTAS PARA DEBATE
1. Como é que Jesus Cristo nos deu para nossa salvação?
2. Dê exemplos da Bíblia, mostrando como as vidas das pessoas foram
transformados quando foram salvos.
3. Qual mudanças têm acontecido em se desde que aceitou Cristo como
Salvador pessoal?
Escreva o versículo para memorizar: Efésios 2:8-9

Andando com Deus

8
Isaías 53 1 Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do
Senhor?
2

Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca; não
tinha parecer nem formosura: e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para
que o desejássemos. 3 Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de
dores, e experimentado nos trabalhos: e, como um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum.
4

Verdadeiramente, ele tomou sobre se as nossas enfermidades, e as nossas dores
levou sobre si: e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. 5 Mas ele foi
ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades: o castigo que nós
traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6 Todos nós
andámos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho: mas o
Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 7 Ele foi oprimido, mas não abriu
a sua boca: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e, como a ovelha muda,
perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. 8 Da opressão e do juízo foi
tirado; e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos
viventes: pela transgressão do meu povo foi ele atingido. 9 E puseram a sua sepultura
com os ímpios, e com o rico na sua morte; porquanto nunca fez injustiça, nem houve
engano na sua boca. 10 Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar;
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade,
prolongará os dias; e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.

Memorize: 1 Pedro 1:6-7
As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.Copyright (c) 1968 by Sociedades Bíblicas Unidas, Portugal.
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Embora Jesus fosse Deus a viver como um homem, Ele permitiu a si mesmo de
sofrer. Ele sofreu por deixar o Céu, por viver como um homem pobre na terra,
por ser rejeitado por aqueles que Ele pensava que fossem os Seus amigos, e por
uma morte cruel. Ele fez isso por um propósito. Ele fez isso porque Ele amou
aqueles que estavam perdidos, e porque Ele queria trazer glória ao Pai.

29

12. Leia Mateus 23:23
• Jesus creu que dando os dízimos devia ser praticado? _____________.
•

Oração

O que é que Ele esperava mais do que os dízimos? _______________.

13. Leia Neemias 10:37. 37 E que as primícias da nossa massa, e as nossas ofertas

Andando com Deus

alçadas, e o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às
câmaras da casa do nosso Deus; e os dízimos da nossa terra aos levitas; e que os
levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura..

•

3

Quais são as outras coisas que devemos pagar a dízimos além do
dinheiro? ________________________________________________.

14. Leia 2 Coríntios 9:6-11.
• Como é que Deus nos ajuda ainda mais a sermos generosos? (versículo
10) _____________________________________________________.

PERGUNTAS DO DEBATE
1. Podemos pagar mais do que o dízimo?
2. Ofertas em cima do dízimo são chamadas “ofertas de livre vontade”.
Estamos livre de dar ofertas para qualquer coisa. Mas antes de darmos ofertas,
Deus está ciente que havemos de trazer os nossos dízimos à igreja local. Que
tipo de coisa podia ser uma “oferta de livre vontade”?
3. Em qual maneira é que a sua bondade aos outros poderia ser um sinal de
quanto está agradecido por a bondade de Deus.
Escreva o versículo para memorizar: Romanos 12:1

Quando Jesus estava a morrer na cruz, nós fomos dito que algumas coisas
aconteceram….
Mateus 27 45 E desde a hora Sexta, houve trevas sobre toda a terra, até à hora nona. 46
E, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactâni;
isto é, Deus meu, por que me desamparaste?
47
E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. 48 E logo
um deles, correndo, tomou uma esponja, e embebeu-a em vinagre, e, pondo-a numa
cana, dava-lhe de beber. 49 Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem
livrá-lo.
50

E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. 51 E eis que o véu do
templo se rasgou em dois, de alto a baixo; e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras.
52
E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que dormiam, foram
ressuscitados; 53 e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na
cidade santa, e apareceram a muitos. 54 E o centurião, e os que com ele guardavam
Jesus, vendo o terramoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e
disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus.

No Velho Testamento, as pessoas não puderam entrar no templo próprio. Só os
sacerdotes foram permitidos entrá-lo. E só o sumo-sacerdote foi permitido ir
atrás da cortina do templo para falar directamente com Deus. Mas, quando
Jesus morreu para os nossos pecados, Ele tirou a raiva de Deus. Agora todas as
pessoas podem ser perdoadas e falarem directamente com Deus. Foi por isso
que a cortina se rasgou de meio. Este foi o convite de Deus para nós de forma à
chegar e falar directamente com Ele. Nós não precisamos chegar através de um
sacerdote para falar com Deus.
As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.Copyright (c) 1968 by Sociedades Bíblicas Unidas, Portugal.
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Memorize: Mateus 7:7

9

DEUS CHAMA-NOS A ORAÇÃO

O NOSSO DINHEIRO PERTENCE A DEUS

1. Leia João 16:24.
• Falar com Deus desenvolve nossa relação com Ele. O que é que
acontece quando nós pedimos? ______________________________
________________________________________________________.

A Bíblia dá nos as instruções claras sobre manejar dinheiro para Deus. Um dos
primeiros exemplos disso encontra-se em Génesis.

2. Leia Mateus 7:7.
• O que é que Deus quer fazer para nós quando pedirmos, buscarmos e
batermos a porta? _________________________________________.
3. Leia Mateus 26:41.
• Qual é a outra razão que nos faz orar? _________________________
________________________________________________________.
4. Leia Lucas 11:1-4.
• Que tipo de coisas devemos pedir na oração?
________________________________________________________
________________________________________________________.

A VIDA REGULAR DE ORAÇÃO
5. Leia Marcos 1:35, e note o exemplo de Jesus ao orar.
• A que horas é que Ele orou? _________________________________.
6. Leia Lucas 6:12-16.
• Qual foi a importância da oração para Jesus?
________________________________________________________.
7. Leia Lucas 10:38-42.
• A Marta estava a trabalhar muito, mas a Maria estava a fazer uma
coisa melhor. O que é que a Maria estava a fazer?
________________________________________________________.
•

Como “assentar nos pés de Jesus” é semelhante à oração?
________________________________________________________.

COMO ORAR
8. Leia Lucas 18:9-14.
•
Porque é que Jesus não gostou da oração do Fariseu? ______________
_________________________________________________________
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9. Leia Génesis 14:18-20. 18 E Melquisedec, rei de Salem, trouxe pão e vinho, e era este

sacerdote do Deus altíssimo. 19 E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão do Deus altíssimo,
o Possuidor dos céus e da terra; 20 E bendito seja o Deus altíssimo, que entregou os teus
inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo.

•

Como é que Abrão mostrou a sua gratidão a Deus? _____________
_______________________________________________________.

Este acto de dar um décimo do seu salário a Deus começou a ser conhecido
como dar o DÍZIMO. Nesta maneira nós mostramos que tudo que nós temos
pertence a Deus e que a toda a nossa vida depende Dele.
10. Leia Génesis 28:20-22. 20 E Jacob votou um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me

guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir; 21 e eu em
paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus; 22 e esta pedra que tenho posto por
coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo.

•

Como é que Jacob mostrou a sua fidelidade a Deus?
_______________________________________________________.

11. Leia Malaquias 3:8-12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e
dizeis: Em que te roubámos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois
amaldiçoadas, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa
do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma
bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma o fruto da terra; e a vide no campo vos não será
estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados;
porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.

•

Quando nós não trazemos os nossos dízimos à igreja, o que é que
estamos a fazer? (versículo 8) _______________________________.

•

Quando os dízimos são esquecidos, o que é que acontece?
_______________________________________________________.

•

O que é que acontece quando nós damos os dízimos?
_______________________________________________________.

Jesus reconheceu que os dízimos são simplesmente uma pequena parte do que
nós devemos a Deus.
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•

A onde é que nós vamos quando Jesus aparecer de novo?
________________________________________________________.

•

Como é que deviam ser os nossos pensamentos?
________________________________________________________.

2. Leia Romanos 12:1
• Como é que nós devemos pensar de nós mesmos? ________________.
3. Leia 2 Coríntios 5:14-15
• A vida que temos agora neste terra pertence a quem?______________.
4. Leia Gálatas 2:20
• Para quem é que estamos a viver? _____________________________.
Mordomia Cristã significa que nós reconhecemos Deus como dono absoluto da
nossa vida, corpo, mente, talentos, tempo, e bens. Estas coisas não são nossas
realmente, pois todas elas têm vindo Dele. Então nós somos responsáveis perante
Ele pela forma como nós vivemos e o que nós fazemos com tudo que Ele nos deu.
De facto, quando Cristo morreu para nós, Ele trocou lugares connosco. Ele tomou os
nossos pecados e nós recebemos a Sua justiça. Nós temos a sua vida, e Ele tem as
nossas vidas. Se pertencermos a Cristo, nós não somos donos das nossas vidas. As
nossas vidas pertencem a Ele, e Ele é dono das nossas vidas agora, e nós só as
cuidamos por Ele. É como uma pessoa que administra uma loja para o dono. O
gerente não possui a loja em actualidade, mas ele é responsável ao dono e precisa
dar-lhe uma conta.

•

Porque é que Deus gostou da oração do Segundo homem?
_______________________________________________________.

9. Leia Mateus 6:5-8.
•
Como é que Jesus nos aconselha ao orar? _____________________.
10. Leia Actos 4:31.
• Onde é que os discípulos estavam quando eles oraram nesta passagem?
_______________________________________________________.
As vezes nós oramos sozinho, as vezes oramos juntos. Não é importante como
nós oramos – o que é importante é que nós tenhamos uma atitude humilde
quando nós falamos com Deus.
11. Leia Romanos 8:26-27.
• Como é que Deus nos ajuda quando não sabemos as palavras certas de
orar? ___________________________________________________.

ORAÇÃO RESPONDIDA
12. Leia João 15:7.
• O que é que devemos fazer para ter as nossas orações respondidas?
_______________________________________________________.

OS NOSSOS CORPOS E AS NOSSAS HABILIDADES SÃO DELE

13. Leia Mateus 21:21-22.
• Quanto poder é que a oração tem? ___________________________
_______________________________________________________.

5. Leia 1 Coríntios 6:19-20.
• Quem é que vive no nosso corpo? _____________________________.

Algumas pessoas ficam confundidas quando Deus diz “Não” às suas orações.
Há algumas condições para ter orações respondidas.

•

Como é que devemos glorificar a Deus? ________________________.

6. Leia Romanos 12:1.
• O que é que devemos fazer com o nosso corpo? _________________.
7. Leia Romanos 12:6-8.
• O que é que devemos fazer com os dons ou as capacidades que Deus
nos deu? _________________________________________________.

14. Leia Mateus 26:39.
• O que é que Jesus não quis para acontecer? ____________________.
•

Então, o que é que Ele preferiu em vez do Seu próprio desejo?
_______________________________________________________.

15. Leia 2 Coríntios 12:7-9.
• Porque é que a oração do Paulo não foi concedida? _____________
_______________________________________________________.

8. Leia Efésios 5:16.
• Somos administradores de quê mais? __________________________.
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16. Leia Tiago 4:1-3.
• Porque é que as orações destes Cristãos não são respondidas? ______
________________________________________________________.
Nós somos encorajados de pedir a Deus pelos desejos em oração, mas devemos
sempre ser pronto de submeter as nossas orações à Sua vontade. Enquanto nós
crescemos em nosso entendimento nos caminhos de Deus, vamos aprender à
saber quais orações são mais agradáveis a Deus.
17. Leia Mateus 6:33.
• Quando estamos a orar, qual deve ser a nossa primeira prioridade?
________________________________________________________.

PERGUNTAS PARA DEBATE
1. Quais são as orações que sempre estariam na vontade de Deus para
responder? Que tipo de orações é que Ele nunca irá responder?
2. Deus tem rasgado a cortina e tem convido-nos para chegar e falar com Ele.
Será que estamos a ofender a Ele se não escolhermos a oração?
3. Deus é mais poderoso do que o presidente de qualquer país. Se o presidente
do seu país te convidasse para falar com ele sobre as suas necessidades, iria
faze-lo? Não estaríamos ainda mais animados a falar com Deus sobre as nossas
necessidades? Porque é que as pessoas fracassam na oração?
Escreva o Versículo para Memorizar: Mateus 7:7

Mordomia Cristã
Andando com Deus

7
Mateus 6 19 Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem,
e onde os ladrões minam e roubam; 20 Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça
nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21 Porque,
onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
24
Ninguém pode servir a dois senhores; porque, ou há-de odiar um e amar o outro, ou
se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
25
Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de
comer ou pelo que haveis de beber; nem, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de
vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? 26
Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e
vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27 E qual
de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? 28
E, quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como
eles crescem: não trabalham, nem fiam; 29 e eu vos digo que, nem mesmo Salomão, em
toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30 Pois, se Deus assim veste a erva do
campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós,
homens de pouca fé? 31 Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que
beberemos, ou com que nos vestiremos? 32 (Porque todas estas coisas os gentios
procuram.) Decerto vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas;
33
Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão
acrescentadas. 34 Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de
amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.

Memorize: Romans 12:1

As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.Copyright (c) 1968 by Sociedades Bíblicas Unidas, Portugal.

NÓS TEMOS DÍVIDA DE TUDO PARA COM DEUS
1. Leia Colossenses 3:1-4
• A onde está Cristo agora? __________________________________.
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2.

Como é que os frutos do Espírito Santo serão vistos na nossa vida?

Ler a Bíblia

3.
Quando temos o fruto do Espírito na nossa vida, as outras pessoas vão
ver a diferença?
A vida cheia do Espírito Santo resulta numa vida excitante de vitória e
bênções. Você tem reconhecido a falha quando você tenta a ser obediente a
Cristo? Tem sido fraco e medronho em evangelho? Estes são sinais que você
precisa a purificação e enchimento do Espírito Santo. Gostaria ter esta vida que
é cheia do Espírito Santo? As instruções seguintes podem ajudá-lo.
Ore. Admita a sua necessidade de purificação do homem mundano. Consagre,
ou entregue, a sua vida completa a Deus com tudo que você é e tudo que você
tem. Romanos 12:1-2 dizem: “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de
Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”
Peça a Deus para te encher com o Seu Espírito Santo como Ele tem prometido
fazer. Romanos 6:19 diz: “Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne.
Pois que, assim como apresentastes os vossos membros, para servirem à
imundícia, e à maldade para maldade, assim apresentai agora os vossos
membros, para servirem à justiça, para santificação.”
Receba o Espírito Santo na Sua plenitude pela fé agora mesmo. Agradeça a
Deus para por ter enchido a sua vida com o Espírito Santo.
Escreva o Versículo para Memorizar: Efésios 5: 18

Andando com Deus

4
João 15 1 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. 2 Toda a vara em mim,
que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 3
Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado. 4 Estai em mim, e eu em vós;
como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também
vós, se não estiverdes em mim. 5 Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e
eu nele, esse dá muito fruto; porque, sem mim, nada podeis fazer. 6 Se alguém não
estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem e lançam no
fogo, e ardem. 7 Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. 8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis
muito fruto; e assim séries meus discípulos. 9 Como o Pai me amou, também eu vos
amei a vós; permanecei no meu amor. 10 Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos
de meu Pai, e permaneço no seu amor. 11 Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo
permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo.

Memorize: João 15:10

As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.Copyright (c) 1968 by Sociedades Bíblicas Unidas, Portugal.
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Quando um bebé nasce, é muito importante assegurar que ele não só continue a
viver, mas que ele também cresça. O mesmo acontece na vida Cristã. Depois
de nos tornarmos filhos de Deus devemos continuar a viver como filhos de
Deus e crescer até à maturidade. O nosso Pai de Céu não fica contente se nós
ficarmos bebés Cristãos, mas fica contente quando nós crescermos até sermos
Cristãos maduros. Nesta lição vamos aprender algumas das coisas que devemos
fazer para crescer na nossa vida Cristã.
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A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS PARA NÓS
1. Leia 2 Timóteo 3:14-17
• Que valor teve Timóteo na leitura da Bíblia? (Versículo 15)
________________________________________________________.
•

De onde é que a Bíblia vem? (Versículo 6) _____________________.

•

Para que é que a Bíblia é boa? (Versículo 16)
a) ______________________________________________________.
b) ______________________________________________________.
c) ______________________________________________________.
d) ______________________________________________________.

•

O que é que as Escrituras fazem no homem de Deus? (Versículo 17)
________________________________________________________.

2. Leia 2 Pedro 1:19-21
• Pedro nos diz que a Bíblia é como uma luz brilhando num lugar
escuro. O que é que devemos faze-lo (Versículo 19) ______________
________________________________________________________.
•

De onde veio a Bíblia? _____________________________________
________________________________________________________.

3. Leia Mateus 5:18.
• Quantas mudanças a Bíblia têm ou terá? _______________________.
Então, nós sabemos que a Bíblia vem de Deus. É a Palavra de Deus para nós. É
uma das maneiras principais que Ele fala connosco hoje. Também, sabemos
que podemos confiante de que a Bíblia não tem mudado perante os anos.
4. Leia Actos 17:11.
• As pessoas de Berea foram consideradas nobres porque eles fizeram o
quê? ____________________________________________________.
5. Leia Romanos 15:4.
• Por que é que a Bíblia foi escrito? _____________________________
________________________________________________________.

8. Leia Romanos 6:6.
• A natureza pecadora no coração é chamada o “homem natural” ou
“velho homem”. Segundo este versículo, o que é que tem acontecido a
esta velha natureza? ______________________________________
_______________________________________________________.
9. Leia Romanos 6:7.
• Quando a velha natureza está morta, qual é o resultado?
_______________________________________________________.
10. Leia Gálatas 2:20.
• Depois que o Paulo foi “crucificado com Cristo”, quem é que estava a
viver nele? ______________________________________________.

O ESPÍRITO SANTO DÁ PODER
11. Leia Actos 1:8.
• Vamos receber poder quando o Espírito Santo vier sobre nós. Qual é o
propósito de receber este poder? _____________________________.
12. Leia Actos 4:31.
• Qual foi o resultado de ficar cheio deste poder? ________________
_______________________________________________________.
13. Leia Actos 19:1-7.
• Qual foi a importância que o Apostolo Paulo deu para receber o
Espírito Santo? __________________________________________.

O FRUTO DO ESPÍRITO SANTO
14. Leia Gálatas 5:22-23.
• Se é que nós temos sido cheios do Espírito Santo, havemos ter o fruto
do Espírito Santo manifestando-se na nossa vida. Enumere as nove
características que são chamadas “o fruto do Espírito”.___________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________.

PERGUNTAS DO DEBATE
1. Quais são alguns dos maus “frutos” dos Gálatas 5:19-21?
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Quando somos salvos do nosso pecado, nós recebermos o Espírito Santo que
nos guia nas verdades de Deus e começa a nos transformar na imagem de
Cristo. Quando estamos cheio do Espírito Santo, Ele leva-nos para um novo
nível de vitória na nossa caminhada Cristã. Ele dá-nos uma nova libertação do
poder do pecado e um novo poder de testemunhar para Cristo.

O ESPÍRITO SANTO É DADO AOS CRISTÃOS
1. Leia João 16:7.
• O que é que Jesus prometeu mandar aos Cristãos? _______________
________________________________________________________.
2. Leia Efésios 5:18.
• Qual é a ordem que os Cristãos recebem? ______________________
________________________________________________________.
3. Leia João 16:8.
• O que é que o Espírito Santo vai fazer quando Ele vier? ___________
________________________________________________________.
4. Leia João 16:13.
• Qual é a outra obra do Espírito Santo? _________________________
________________________________________________________.

O ESPÍRITO SANTO PURIFICA O CORAÇÃO
5. Leia Actos 15:8-9.
• O que é que o Espírito Santo faz ao coração? ____________________.
6. Leia 1 Coríntios 3:1-3.
• Este versículo diz-nos porquê é que o coração precisa de ser
purificado, mesmo depois de nós termos sido perdoados dos nossos
pecados. Qual era o estado dos Cristãos em Coríntios?
________________________________________________________.
7. Leia 1 Tessalonicenses 5:23.
• Como é que Deus quer que seja esta purificação ou santificação?
________________________________________________________.
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LEITURA E ESTUDO REGULAR DA PALAVRA DE DEUS
6. O Salmo 119:11 diz, “Guardei no meu coração as tuas promessas, para não
pecar contra ti.
• Pode dar um exemplo de quando é que o conhecimento da Palavra de
Deus te manterá longe do pecado? ___________________________.
7. Leia João 15:7.
• O que é que devemos fazer para vermos as nossas orações
respondidas? ____________________________________________.
8. O Salmo 119:105, “A tua palavra é o farol que me guia; é a luz do meu
caminho.”
• Como é que a Palavra de Deus pode ser como uma luz para si? ____
_______________________________________________________.
9. Leia 1 João 5:13.
• Qual é a vantagem de ler a Bíblia? ___________________________
_______________________________________________________.

OBEDIÊNCIA CONTÍNUA E CONFIANÇA COMPLETA EM
DEUS
10. Leia João 15:9-15.
• O que é que devemos fazer continuamente para que permanecermos no
amor de Jesus? __________________________________________.
•

O que é que Jesus tem nos dado a conhecer? (Versículo 15) _______
_______________________________________________________.

11. Leia 1 João 1:7.
• Para que um Cristão tenha comunhão constante com Deus e limpeza
de todo pecado, o que é necessário? __________________________.
12. Leia 2 Timóteo 4:7.
• O que é que o Paulo sabia? _________________________________.
13. Leia Romanos 12:1-2.
• Quando nós entregamo-nos a Deus e estudamos a Bíblia, chegamos a
conhecer os Seus caminhos. O que é que é transformado segundo ao
Paulo? _________________________________________________
_______________________________________________________.
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PERGUNTAS DO DEBATE

A VIDA CHEIA DO ESPÍRITO DE DEUS

1. A Bíblia foi escrita durante um período de 2000 anos, desde o tempo de
Moisés até o fim dos Apóstolos. Os autores tinham diferentes níveis de
educação e experiências, contudo fosse o mesmo Espírito Santo que guiava
todos eles. Você pode notar lugares onde o carácter dos vários autores está
mostrado através do seu estilo de escrever? Pode ver como é que a mensagem
fica mesma?

ANDANDO COM
DEUS
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2. Como é que o estudo pessoal da Bíblia pode nos ajudar no crescimento
Cristão?

SUGESTÕES PARA NOS AJUDAR NA NOSSA VIDA
DEVOCIONAL PESSOAL
Deve ter tempo todos os dias de ler a Bíblia e conversar com Deus em oração.
Procure uma hora e um lugar calmo onde você possa estar sozinho, se possível. Há
livros que pode comprar que vão sugerir versículos particulares para ler cada dia.
Mas, se não tiver um destes livros, é bom começar ler o Evangelho de João. Leia um
capítulo por dia, dando tempo para pensar sobre o sentido dos versículos e sobre o
que eles estão a comunicar-lhe pessoalmente. Deus quer falar consigo através da Sua
Palavra (a Bíblia). Frequentemente é útil ter um caderno onde você pode escrever
pensamentos ou perguntas que lhe aparecem com a leitura.
Depois de tempo de leitura, deve passar algum tempo conversando com Deus. Pode
começar agradecer-Lhe pelos versículos que leu. Agradeça-O pelo Seu amor por si e
pelas muitas bênções que Ele lhe tem dado. Depois ore pela sua família e os seus
amigos, e especialmente por aqueles que ainda não são salvos. Ore por si próprio e
peça ao Pai para o ajudar na sua vida Cristã. Fale com Ele sobre quaisquer
problemas que você tem e peça-Lhe para que o ajude a conhecê-Lo melhor.
Enquanto continuar a sua vida devocional diariamente, você vai continuar a
ficar cada vez mais forte.
Escreve o versículo para memorizar: João 15:10

Romanos 8 1 Mas agora não há condenação para os que estão unidos a Jesus Cristo. 2
Com efeito, a lei do Espírito que dá a vida pela união com Jesus Cristo libertou-me da
lei do pecado e da morte. 3 De facto, Deus fez aquilo que a Lei de Moisés não podia
fazer, por causa da fraqueza humana. Deus condenou o pecado na natureza humana
ao enviar o seu Filho que veio com uma natureza semelhante à do homem pecador.
Deste modo condenou o pecado. 4 Deus fez assim para que pudéssemos cumprir o que
a lei manda, pois já não vivemos conforme as inclinações da natureza humana, mas de
acordo com o Espírito.
5

Os que vivem conforme as inclinações da natureza humana deixam-se arrastar por
elas, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito preocupam-se com aquilo que o
Espírito quer. 6 De facto as inclinações da natureza humana levam à morte, mas
aquilo que é do Espírito leva à vida e à paz. 7 Os nossos instintos são inimigos de Deus
pois não obedecem à sua lei nem o podem fazer. 8 Os que vivem de acordo com esses
instintos não podem agradar a Deus.
9

Ora vocês já não estão sujeitos aos instintos da natureza humana mas ao Espírito, se
de facto possuem o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de
Cristo. 10 Se o Espírito de Cristo está em vocês, o corpo já está morto para o pecado,
mas o Espírito dá-lhes vida pela amizade com Deus. 11 Realmente se têm o Espírito
daquele que fez passar Jesus da morte para a vida, ele que o ressuscitou, também fará
viver os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vocês.

Memorize: Efésios 5:18
É uma experiência maravilhosa quando somos perdoados do pecado e temos
paz com Deus. No entanto há alguma coisa a mais que Deus quer fazer para
nós. Ele quer encher-nos com o Seu Espírito Santo. Quando Jesus saiu deste
mundo para voltar ao Seu Pai, Ele prometeu que Ele mandaria o Espírito Santo
para sempre permanecer connosco. Deus quer cumprir esta promessa na sua
vida. Às vezes isso é chamado “a vida cheia do Espírito de Deus”.

As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.Copyright (c) 1968 by Sociedades Bíblicas Unidas, Portugal.
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15. Leia 1 Coríntios 12:11.
Será que há alguns Cristãos que não têm nenhum dom? ___________.

FALANDO COM OUTROS

•

16. Leia Efésios 4:11-13.
• Quais são os propósitos dos dons? (Versículo 12) ________________.

ANDANDO COM
DEUS

O MEU PLANO PESSOAL PARA TESTEMUNHAR

5

17. Escreva os nomes de três pessoas por quem você quer orar e testemunhar
quando Deus lhe der oportunidade.
___________________________________________________________.
18. Planeje como é que vai compartilhar com estas pessoas o seu testemunho
pessoal do que Cristo tem feito na sua vida. Pratica como trazer uma pessoa a
Cristo e orar para ser perdoada.

PERGUNTAS DO DEBATE
1. Ao pensar nas suas habilidades naturais, nos seus dons espirituais, e no
seu treinamento, que tipo de serviço é que pode dar ao Senhor?
2. É responsável directamente perante Deus para trazer algumas pessoas
particulares para Cristo?
3. Quem é que foi responsável por vos trazer a Cristo? O que é que deve
fazer agora como Cristão?
Escreva o Versículo para Memorizar: Actos 1:8
Write the Memory Verse: Acts 1:8

João 4 4 Na viagem, tinha de atravessar a Samaria. 5 Chegou então a uma terra da
Samaria que se chama Sicar, perto do terreno que o patriarca Jacob tinha dado a seu
filho José. 6 Ali estava o poço de Jacob. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se, à
beira do poço. Era por volta do meio-dia. 7 Nisto, chegou uma mulher samaritana que
ia tirar água ao poço e Jesus pediu-lhe de beber. 8 Os seus discípulos tinham ido à
cidade comprar comida. 9 A mulher respondeu-lhe: “Mas tu és judeu! Como é que te
atreves a pedir-me água a mim que sou samaritana?” De facto, os judeus não se
davam bem com os samaritanos. 10 Jesus respondeu-lhe: “Se tu soubesses aquilo que
Deus tem para dar e quem é aquele que te está a pedir água, tu é que havias de lha
pedir, e ele dava-te água viva.” 11 Disse-lhe a mulher: “Nem sequer tens um balde e o
pólo é fundo! Donde é que tiras a água viva? 12 O nosso antepassado Jacob deixounos este poço. Ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não
me digas que és mais importante que Jacob.”
13

Jesus respondeu: “Quem bebe desta água volta a ter sede, 14 mas quem beber da
água que eu lhe der, nunca mais há-de ter sede. A água que eu lhe der torna-se dentro
dessa pessoa numa fonte que lhe dá a vida eterna.” 15 Respondeu-lhe a mulher:
“Senhor, dá-me então dessa água para eu nunca mais ter sede, nem precisar de vir
buscar água a este poço.” 16 Disse-lhe Jesus: “Vai chamar o teu marido e volta cá.” 17
Respondeu-lhe a mulher: “Não tenho marido.” Jesus continuou: “Tens razão em dizer
que não tens marido, 18 porque já tiveste cinco e o que tens agora nem é teu marido.
Disses-te a verdade.” 19 A mulher disse então a Jesus: “Senhor, estou a ver que és
profeta! 20 Os nossos antepassados samaritanos adoram a Deus neste monte. Vocês, os
judeus, dizem que só em Jerusalém é que se deve adorar a Deus.”
21
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Então Jesus declarou: “Acredita no que te digo, mulher! Chegou o tempo em que
todos podem adorar o Pai sem ser neste monte ou em Jerusalém. 22 Vocês, os
samaritanos, adoram a Deus sem o conhecerem bem; nós os judeus, sabemos quem
adoramos, porque a salvação vem dos judeus. 23 Porem, chegou o tempo, em que todo
aquele que adora o Pai como deve ser, o deve adorar espiritualmente e com verdade.
Assim é que o Pai quer que o adorem. 24 Deus é espírito e os que o adoram devem
faze-lo espiritualmente e com a verdade.”
25

A mulher disse então a Jesus: “Sei que o Messias, isto é, o Cristo, há-de vir. Quando
ele vier há-de explicar-nos todas essas coisas.”
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26

Respondeu-lhe Jesus: “Tu estás a falar com ele. Sou eu mesmo.”

OS CRISTÃOS DEVEM TRAZER AS PESSOAS AO CRISTO

27

Nisto, chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram a falar
com uma mulher. Mas nenhum se atreveu a perguntar à mulher: “Que pretendes
dele?” Ou a ele: “Por que estás a falar com ela?”
28

A mulher, então, deixou o cântaro, correu à aldeia e disse ao povo: 29 “Venham ver
um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será este o Messias?” 30 Eles saíram da
aldeia e foram ter com Jesus.
39

Muitos Samaritanos daquela aldeia acreditaram em Jesus, devido às palavras
daquela mulher: “Ele disse-me tudo o que eu fiz.”

Memorize: Actos 1:8
Como a mulher Samaritana foi e falou aos seus amigos sobre Jesus, nós
devemos falar com os outros também. Em orar ao Seu Pai pelos discípulos,
Jesus disse: “Eles não pertencem ao mundo, como eu também não pertenço. Eu
envio-os para o mundo, como tu me enviaste também.” Nós somos enviados
para o mundo para testemunhar de Cristo, para que o mundo possa crer Nele.
Dar testemunho é falar sobre o que Jesus tem feito por você – como Ele tem
transformado a sua vida. Nós temos uma coisa maravilhosa para compartilhar!

6. Leia João 1:40-42.
• Depois de André ter começado a seguir Jesus, o que é que ele fez?
_______________________________________________________.
7. Leia João 1:42.
• A quem é que André trouxe Simão? _________________________.
8. Leia Lucas 8:39. Depois de Jesus curar o endemoninhado,
• Onde é que Jesus o mandou? _______________________________.
• O que é que Jesus lhe disse para fazer? _______________________.
• Onde mais ele testemunhou sobre Jesus? _____________________.
9. Leia Actos 1:8.
• O que é que Jesus quer que nós façamos depois de receber poder?
______________________________________________________.
•

Vamos receber poder para testemunhar. De onde é que este poder
vem? __________________________________________________.

O MUNDO PRECISA DE OUVIR O EVANGELHO

10. Leia João 4:7.
• Quantas pessoas Jesus testemunhou por elas? __________________.

1. Leia Efésios 2:12.
• Como é que aqueles que nunca nasceram de novo ou foram
vivificados são descritos?___________________________________
________________________________________________________.

11. Leia Actos 8:26-39.
• A quem é que o Filipe estava a testemunhar? __________________.

2. Leia João 3:18.
• Qual é a razão de ser condenado? ____________________________.
3. Leia Lucas 19:10.
• Qual foi o motivo que Jesus teve para vir ao mundo?
________________________________________________________.
4. Leia João 3:16
O que é que as pessoas precisam de fazer para serem salvas?
___________________________________________________________.
5. Leia João 14:6
• Há outras maneiras de ser salvo além de crer em Jesus? ___________.
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12. Leia Actos 5:42.
• Onde é que os discípulos ensinavam e pregavam?
_______________________________________________________.

O ESPÍRITO SANTO DÁ DONS ESPECIAIS PARA O SERVIÇO
13. Leia 1 Coríntios 12:4-11.
• Quais são os dons que ajudam a testemunhar? _________________
_______________________________________________________.
14. Leia Romanos 12:3-8.
• Quais são os dons que aqui são mencionados?
_______________________________________________________.
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