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GUIA DO
PROFESSOR

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

1. Você está de parabéns por aceitar o desafio de
discipular um novo crente usando Nova Vida
em Cristo como seu guia. Os resultados deste
estudo podem produzir frutos eternos.
2. Deixe que a Bíblia seja sempre sua autoridade ao responder as perguntas. O aluno deve
buscar as passagens bíblicas por si mesmo e
procurar responder com base no que a Bíblia
diz. Alguns novos crentes necessitam de uma
breve orientação para encontrar as passagens
em suas Bíblias.

9. Ajude o aluno a cultivar o hábito da oração.
Ensine-o você mesmo orando com ele.
10. É preciso entender que o discipulado é muito
mais que estudar as lições de Nova Vida em
Cristo. O discipulado implica numa mudança
de vida para o discípulo. Este manual é
somente uma ajuda inicial. O aluno necessita
de ajuda contínua para buscar mudanças em
seu caráter, sua forma de pensar, seus hábitos,
etc.

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

11. É de suma importância que o discípulo
aprenda hábitos como a leitura diária da Bíblia,
oração e memorização dos versículos bíblicos.
Ao início de cada lição, separe um momento
para revisar o versículo de memorização
anterior e perguntar como vai com seu estudo
bíblico diário. Não se deve reclamar se não
houver cumprido algumas de suas tarefas.
Mas se deve estimular a fazê-las.

4. Procure ser objetivo nas reuniões.
5. Anime o estudante a responder as perguntas
com suas próprias palavras. Evite que copie
textualmente as palavras de sua Bíblia. Isto o
ajudará a entender o significado dos textos
estudados.
6. Evite pregar para ele. Use perguntas para descobrir o que o aluno entende e para
estimular sua participação ativa.

12. Seja sensível ao que Deus está fazendo na vida
do discípulo. Tire tempo em cada lição para
responder qualquer pergunta que tiver e
ajude-o a enfrentar problemas em sua vida
pessoal. Considere que as vezes não se pode
responder a todas as perguntas da lição por
falta de tempo. Nesses casos, escolha as
perguntas de maior importância para discutir.

7. Prepare-se bem para cada estudo. Como
professor, você deve estar familiarizado com
o conteúdo e idéias chaves de cada lição. Sua
preparação deve incluir a oração pelo aluno e
a preparação de seu coração.
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Bem-vindo à família de Deus
Felicidades! Se você já recebeu a Cristo como seu Salvador pessoal então tornou-se membro de uma nova família, a família de
Deus. Já nasceu de novo, seus pecados foram perdoados e agora
é uma nova criatura.
"De modo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas
velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." 2 Coríntios 5:17

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

Fortaleça-se com exercícios espirituais
Como novo seguidor de Cristo, convém começar o processo de discipulado. Há certos exercícios espirituais que ajudarão. Quanto mais praticar mais
forte se tornará.
✓ Agora, Cristo é o centro de sua vida. Submeta-se a Ele dia após dia,
permitindo que Ele controle todas as áreas de sua vida.
✓ Ore a Deus constantemente e todos os dias. Orar é conversar com Deus.
✓ Leia a Bíblia todos los dias. Antes de ler, diga a Deus: “Aqui estou, Senhor, pronto
para escutar a tua voz."
✓ Procure uma igreja evangélica, onde se ensina a Bíblia. Os membros da igreja são sua
nova família.
✓ Afaste-se do mundo de pecado em que vivia antes. Ore a Deus para que ajude a
resistir às tentações e cultive novas amizades.
✓ Se por alguma razão cair em pecado, confesse a Deus e receba o perdão que Ele
oferece.
✓ Fale de Cristo aos outros.
✓ Siga estudando os volumes 2 e 3 de "Nova Vida em Cristo." Se não houver onde
comprá-los, pode baixar os manuais grátis pela internet na seguinte página:
www.nuevavidaencristo.org
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Passo 1

Salvação
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
_____

Para ser salvo só preciso crer que Deus existe.

_____

O pecado causa separação entre Deus e o homem.

_____ Sou salvo por freqüentar alguma igreja ou fazer coisas boas.

PARA DECIDIR
Já aceitou a Cristo?
Sim ❏ Não ❏

A VIDA PASSADA
1. Segundo Efésios 2:1 Qual era nossa condição antes de Cristo nos dar a
vida eterna? _________________________________________________
____________________________________________________________
2. Segundo Romanos 3:23 Todos pecaram? Sim ❏

Não ❏

Então: Qual era a nossa condição antes de Cristo nos salvar?
____________________________________________________________
3. A Bíblia diz que estávamos condenados. Por quê? (João 3: 18)
____________________________________________________________
A OBRA DE DEUS
4. Em Efésios 2: 4-5 Como se descreve a Deus? ____________________
____________________________________________________________

Quando aceitou a Cristo?
__________________________
Deseja aceitá-lo?
Sim ❏ Não ❏
PARA RECEBER A CRISTO
1. Admita sua condição de
pecador.
2. Decida afastar-se de seus
pecados (arrepender-se).
3. Creia que Jesus Cristo morreu
por você e que ressuscitou.
4. Ore para convidar a Jesus Cristo para entrar em sua
vida e tomar o controle.
Esta oração pode servir de modelo:
Querido Senhor Jesus:

5. Segundo esta passagem: O que Deus fez por nós?
____________________________________________________________
6. Segundo Romanos 5: 8: Como Deus nos mostra seu amor?
____________________________________________________________
7. Leia Efésios 2:8-9. Deus decidiu que a salvação não é por obras (v. 9).
Em que obras as pessoas confiam que serão salvas?
____________________________________________________________
8. Somos salvos pela ________ por meio da __________ . v.8
Graça significa “favor imerecido”. Ou seja, Deus nos deu de presente a
salvação. Ainda que não a merecêssemos.
9. Em quem devemos ter fé para que sejamos filhos de Deus?
(Gálatas 3:26) _______________________________________________
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“Sei que sou um pecador e que
necessito do teu perdão. Creio que
tu morreste por meus pecados.
Quero afastar-me do pecado.
Agora, te convido para assumir o
controle da minha vida. Confio em
ti como meu Salvador, e te seguirei
como meu Senhor. Obrigado,
Senhor, por me salvar. Amém.”
PARA REFLETIR
Pense em sua situação e em tudo
o que ama. Lembre de como seus
pecados o afetam.
Pense em seu futuro. Devido ao
pecado, você enfrentaria o juízo
de Deus.
Leia Apocalipse 20: 11-15 e
medite, agradecendo a Deus por
seu grande amor.

PARA CRESCER

10. Diga em suas próprias palavras o que significa ter fé em Cristo.
____________________________________________________________

E importante ter hábitos que
ajudem a crescer na nova vida.
Como o
exercício
fortalece o
corpo, há
disciplinas
espirituais
que ajudam
a crescer em
Cristo.

____________________________________________________________
A NOVA VIDA
11. Com que propósito veio Jesus? João 10: 10 _____________________
___________________________________________________________
12. O que Deus oferece a quem recebe a Jesus? João 1:12
___________________________________________________________

Estas disciplinas incluem o estudo da Bíblia, a oração e a memorização de versículos bíblicos.

13. Segundo João 5:24: O que acontece com quem recebe a Jesus?

Além destas lições é importante
ler todos os dias uma porção da
Bíblia e orar a Deus.

14. Segundo Efésios 2:10, Para que somos criados em Cristo?

Esta semana leia no livro de
João os capítulos 1-7, um
capítulo por dia.
Ore a Deus antes de ler,
preparando seu coração para
receber o que Ele vai dizer por
meio de sua Palavra. Depois de
ler o capítulo, ore outra vez,
comentando o que foi lido com
Deus.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Note que não somos salvos pelas obras e sim para as boas obras.

15. Leia 2 Coríntios 5:17 Estar “em Cristo” significa tê-lo aceitado como
Salvador. Então, se alguém está em Cristo, em que se converte?
___________________________________________________________
16. A segunda parte do vs. 17 fala de mudança de vida. Dê alguns
exemplos de:
Vida Passada: _______________________________________________

Com a ajuda de Deus, me
comprometo a ler um capítulo
da Bíblia por dia.
_________________- Data

Nova Vida: _________________________________________________

RESUMO
Com suas próprias palavras, resuma o conteúdo do estudo.
Memorize Efésios 2:8-9
“Porque pela Graça sois
salvos, por meio da fé;
e isso não vem de vós;
é dom de Deus. Não vem das
obras para que ninguém se
glorie”.
RC
“Pois vocês são salvos pela
Graça, por meio da fé, e isto
não vem de vocês, é dom de
Deus; não por obras, para que
ninguém se glorie”. NVI
No Apêndice 1 você encontrará
umas tarjetas para ajudá-lo a
memorizar.

1

Como era minha vida sem Cristo? ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2.

O que Jesus fez por mim? __________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3.

Como se deve mostrar, no dia-a-dia, a nova vida que Deus me deu?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Passo 2

Segurança
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
_____ Agora posso estar seguro de que sou salvo.
_____ Deus deseja que eu peque para mostrar mais seu amor.

_____ Se pecar e morrer antes de confessá-lo, serei salvo.

PARA AGRADECER

DEUS ME DA SEGURANÇA
1. Leia Romanos 8:38-39. Uma vez que tenhamos aceitado a Cristo, há
alguma forma de separar-nos do amor de Deus? _________________
Leia João 10:27-29 e responda as seguintes perguntas:
2. O que Jesus nos oferece? (v.28) ___________________________________

Segundo João 10:28-29 você
está na mão de Jesus Cristo e
por sua vez na mão do Pai.
Imagine como está protegida
sua vida entre essas mãos!
Com razão pode dizer que
ninguém poderá arrebatá-lo
daí.

3. Quem dá a vida eterna? (v.28) ____________________________________
4. Pode algo que é eterno acabar? __________________________________
O tempo do verbo “dar” é presente. Isto nos indica que já temos
a vida eterna. A vida eterna não começa quando morremos, mas a
partir do momento em que aceitamos a Cristo como nosso salvador
pessoal.
5. Quando pereceremos? (v.28) _____________________________________
6. Há a possibilidade de alguém nos separar de Cristo? v. 28
______________________________________________________________
7. Alguém poderia nos arrebatar da mão de nosso Pai? v. 29
______________________________________________________________
Agora leia Efésios 1:13-14 e responda as seguintes perguntas:
8. Qual é a obra que Deus fez em nós? (v.13)
______________________________________________________________
9. Quando fomos selados? (v.13) ____________________________________

PARA MEDITAR
Pecar significa fazer, falar ou
pensar algo contra a vontade
de Deus. Apesar de Deus me
amar, Ele se aborrece com meu
pecado.
Pense e anote duas razões
pelas quais você considera que
o cristão deve evitar o pecado:
1.

Deus nos deu o Espírito Santo como garantia (“selo”) de que lhe
pertencemos até a vinda de Cristo a nós.

______________________
______________________
______________________

2.

______________________

Leia “Quem Sou Em Cristo?” No Apêndice 2, ao final da apostila.
______________________

Como você se sente ao ler estas afirmações? Sente confiança? ______________
____________________________________________________________________
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_________________

10. Leia 1 João 5:11-12. Você tem vida eterna? ______________________
Como podemos saber se temos ou não a vida eterna? _____________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
DEUS ME DEU UMA ADVERTÊNCIA
11. Vimos em Romanos 8: 38-39 que Deus nos vê com olhos de amor.
Mas agora que sou salvo, porque não devo brincar com o pecado?
PARA FAZER

Leia Romanos 6:1-2 __________________________________________
___________________________________________________________

Esta semana ore a Deus por
uma pessoa de sua família
que ainda não tenha aceitado
a Jesus como Salvador. Ore
por sua salvação e escreva seu
nome aqui:
__________________________

Memorize em ordem e corretamente os nomes dos seguintes
livros do Novo Testamento: Isto
lhe ajudará a buscar passagens
em sua Bíblia.
Mateus
Marcos
Lucas
João
Atos
Romanos
1 & 2 Coríntios
Gálatas
Efésios
Filipenses
Colossenses

PARA CRER
Leia João 8-14
esta semana
(um capítulo por dia).
Memorize João 10:27-28
“As minhas ovelhas ouvem a
minha voz, e eu conheço-as,
e elas me seguem; e dou-lhes
a vida eterna, e nunca hão de
perecer, e ninguém as arrebatará
das minhas mãos.” RC
“As minhas ovelhas ouvem a
minha voz; eu as conheço, e
elas me seguem. Eu lhes dou
a vida eterna, e elas jamais
perecerão; ninguém as poderá
arrancar da minha mão.” NVI

Leia Hebreus 12:5-10 e responda as seguintes perguntas:
12. Sou filho de Deus. Porque Ele me disciplina? (v.6) ________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
13. Para que Deus me disciplina? (v.10) ____________________________
___________________________________________________________
DEUS ME DEU UMA ALTERNATIVA
Não é o desejo de Deus que você peque. Mas como seres humanos que
somos, estamos sujeitos à tentação. Isso significa que ainda temos luta
contra o pecado.
O que acontece quando você peca? Você não perde a salvação. Mas
perde a comunhão com Deus. Deus, como Pai amoroso que é, dá o
escape da tentação e também a maneira como devemos aproximar dEle
se pecamos. Estudaremos isto melhor no Passo 3

PARA APROFUNDAR
Leia 1 Coríntios 3:11-15.
Todo cristão será julgado. Não para saber se é salvo, e sim para
provar suas obras. Se forem agradáveis a Deus, receberá uma
recompensa. Se não foram, perderá a recompensa especial (esse
prêmio não é a salvação, pois já a tem, segundo o v.15).
Você terá essas recompensas ou apenas será salvo? _____________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Passo 3

Vitória
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
_____ Se somos tentados, pecaremos inevitavelmente porque somos frágeis.
_____ Se pecamos e confessamos a Deus, Ele nos perdoará.
_____ Temos inimigos espirituais que nos tentam.

HÁ LUTA

PARA APROFUNDAR

A Bíblia diz que Deus não é quem nos tenta (Tiago 1:13).

Todos somos tentados mas isso
não significa que temos que cair
em pecado. Há três verdades em
1 Coríntios 10:13:

Então quem são nossos inimigos espirituais?
1. Segundo Tiago 4:4 ____________________________________________
2. Segundo Gálatas 5:17 _________________________________________
3. Segundo 1 Pedro 5:8 __________________________________________

1. É normal sentir tentação, mas é
possível vencê-la.
2. Deus põe limite às tentações;
podemos resistí-las.
3. Diante de cada tentação, Deus
sempre dá uma saída.

Como devemos responder a cada inimigo?
4. Ao mundo: Romanos 12:2 _____________________________________
_____________________________________________________________
5. A natureza pecaminosa (a carne): Gálatas 5:16 _____________________
_____________________________________________________________

Medite
nessas
verdades
e CREIA
NELAS!

6. Ao diabo: (Tiago 4:7) __________________________________________
HÁ VITÓRIA
7. Quem é maior que Satanás? (1 João 4:4) __________________________
8. Quem vive no crente? (1 Coríntios 3:16) _________________________
9. Quem nos dá a vitória? (1 Coríntios 15:57) _______________________
Deus está no crente. Ele nos dá os recursos para vencer nesta luta.
Então, para evitar cair em tentação: O que devemos fazer?
10. Segundo Salmo 119:11 ________________________________________
11. Segundo Mateus 26:41 ________________________________________

PARA REAFIRMAR
O cristão pode vencer as tentações
de seus inimigos espirituais.
Você poderia recordar um caso
recente em que tenha sido tentado
e venceu com a ajuda de Deus?

12. Segundo Provérbios 4:14-15 ____________________________________

____________________________

_____________________________________________________________

____________________________

13. Segundo 2 Timóteo 2:22 _______________________________________
_____________________________________________________________
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____________________________
____________________________

PARA CORRIGIR
Devo confessar meu pecado a
Deus (Salmo 32:5). Mas há casos
em que isso não basta.
Se com meu pecado tenho
afetado outra pessoa, devo
buscá-la e pedir perdão
também. (Tiago 5:16;
Mateus 5:23-24)
Apóstolo João:

HÁ PERDÃO
14. Segundo 1 João 1:8

____________________________________________________________
Ao pecar, a comunhão entre Deus e o crente se rompe.
Deus não está contente, e apesar de amar, Ele não escutará
suas súplicas enquanto você não confessar seu pecado.
15. O que devemos fazer para sermos perdoados? (leia 1 João 1:9)
____________________________________________________________

“Como posso estar bem com
Deus, a quem não vejo, se estou
mal com o meu próximo, a quem
vejo?”

COMO DEVE SER A CONFISSÃO?
Confessar não é somente dizer “pequei”.
A verdadeira confissão requer várias coisas:

PARA FAZER
Esta semana peça a Deus
em oração por algum amigo,
companheiro ou vizinho seu que
precisa conhecer a Jesus Cristo.

a. Ser sincero.
b. Estar arrependido (desejar não cometer o pecado de novo).
c. Ser específico (dizer a Deus em que consiste concretamente o
pecado).
d. de imediato. Não só me dá conta que pequei, devo confessar.
Senão, estarei sujeito a cair em mais pecado.
e. Fazê-lo com humildade (pedir perdão as pessoas que se viram
afetadas por meu pecado).
f. Aceitar o perdão. Não devemos nos incriminar por pecados já
confessados. Se Deus nos perdoou, devemos aceitar seu perdão,
e agradecê-lo por isso.

Esta semana orarei por:
___________________________

Agora memorize os seguintes
15 livros do Novo Testamento,
repassando os 12 anteriores.
1 e 2 Tessalonicenses
1 e 2 Timóteo
Tito
Filemon
Hebreus,
Tiago
1 e 2 Pedro
1, 2 e 3 João
Judas
Apocalipse.

Haveriam crentes que nunca pecam?

16. Segundo 1 João 1:9,

O que acontece quando confesso meu pecado?

a. _________________________________________________________
b. _________________________________________________________

RESUMO
1

Quem são nossos inimigos espirituais? _____________________

PARA CRER

______________________________________________________

Leia João 15-21
esta semana
(um capítulo por dia).

______________________________________________________
2. Que recursos temos para vencê-los? ________________________

Memorize 1 João 1:9

______________________________________________________

“Se confessarmos os nossos
pecados, Ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça.” RC

______________________________________________________

“Se confessarmos os nossos
pecados, Ele é fiel e justo para
perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda
injustiça.” NVI

______________________________________________________
______________________________________________________
3. Se pecarmos, o que devemos fazer para ser perdoados?
		______________________________________________________
		______________________________________________________
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Passo 4

Senhor de Tudo
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ Tenho direito de controlar minha própria vida.
____ Se passo o controle da minha vida a Cristo, Ele me tira toda diversão.
___ Eu sei como cuidar da minha vida; ninguém mais tem direito de
mandar em mim.

QUEM É O MEU SENHOR?

PARA EXAMINAR

Um dos títulos mais usados para referir-se a Cristo é “SENHOR”. Apesar do
mundo hoje viver em rebeldia contra Deus, um dia todo joelho se dobrará e
toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. (Filipenses 2:10-11).

Há muitas coisas que não
representam o mal em si, mas
podem tomar o lugar que só
Cristo deveria ocupar em nossas
vidas.

1. Que significado tem a expressão: Jesus Cristo é o Senhor de minha
vida? _______________________________________________________
2. Qual é o direito que Jesus tem sobre a minha vida?
Colossenses 1:16 _____________________________________________
2 Coríntios 5:15 ______________________________________________

Marque abaixo os obstáculos
para a obra de Cristo em sua
vida:
❏ Pertences

❏ Amigos

❏ Ambições

❏ Trabalho

❏ Diversões

❏ Hábitos

❏ Caráter

❏ Família

❏ Outros

______________

A quem pertence minha vida agora? _____________________________
MINHA RESPOSTA
3. Se Cristo é meu Senhor, como devo corresponder-lhe segundo
2 Coríntios 5:15? _____________________________________________
____________________________________________________________
4. Leia Gálatas 2:20. Este versículo dá um resumo do mais essencial da
vida cristã. Explique a seguinte frase:
“(...)e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim” _________________

PARA PENSAR

____________________________________________________________

Que áreas específicas precisam
ser entregues ao controle de
Cristo?

____________________________________________________________
Estar “crucificado com Cristo” quer dizer que minha vida passada
morreu, ou ficou para trás. Agora tenho nova vida em Cristo, com
poder para vencer o pecado.
5. Como devo viver esta nova vida em Cristo? Veja a segunda parte de
Gálatas 2:20. _________________________________________________
_____________________________________________________________
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___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

VENCENDO O TEMOR
Você tem medo de entregar sua
vida inteiramente a Cristo?

6. Escreva uma boa maneira para saber se Cristo é o Senhor de minha
vida? Lucas 6:46 _____________________________________________
____________________________________________________________
7. Por que é tão necessário passar o controle de minha vida a Cristo?

Aqui há algumas razões pelas
quais as pessoas têm medo de
se entregar a Jesus.
Marque as razões que afetam
a você:
❏ Talvez Cristo não entenda
realmente meus problemas.
❏ Talvez Cristo me mande fazer algo que eu não possa
cumprir.
❏ Talvez Cristo não me
permita casar com a
pessoa que me fará feliz.
❏ Talvez Deus tire meus
amigos e minhas diversões.
❏ Talvez eu mesmo não possa
cumprir meu compromisso.
Agora leia 1 Pedro 5:6-7.
À luz desta passagem, você
crê que há base para esses
temores? Sim ❏ Não ❏

PARA CRESCER
Leia Atos 1-7
(um capítulo por dia).
Memorize Gálatas 2:20
“Já estou crucificado com
Cristo; e vivo, não mais eu, mas
Cristo vive em mim; e a vida
que agora vivo na carne vivo-a
na fé do Filho de Deus, o qual
se entregou a si mesmo por
mim”. RC
“Fui crucificado com Cristo.
Assim, já não sou eu quem
vive, mas Cristo vive em mim. A
vida que agora vivo no corpo,
vivo-a pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou
por mim”. NVI

✓

Não posso servir a dois senhores. É preciso definir se sirvo a Deus ou
servir ao mundo. Não posso ficar bem com os dois (Lucas 16:13).

✓

Sem Jesus no controle de minha vida, sou escravo do pecado
(Romanos 6:16).

✓

Um dia terei que me apresentar perante o tribunal de Cristo e
prestar contas. (2 Coríntios 5:10).

QUEM ESTÁ MAIS APTO PARA CONTROLAR MINHA VIDA?
		

Eu

Jesus

Quem deseja sempre o melhor para minha vida?

❏

❏

Quem sabe o que é melhor para minha vida?

❏

❏

Quem pode fazer o melhor para minha vida?

❏

❏

O QUE DEVO ENTREGAR A CRISTO?
8. Algumas áreas de minha vida que devo entregar a Jesus:
Romanos 12:1 _______________________________________________
Romanos 12:2 _______________________________________________
Efésios 5:15-16 ______________________________________________
2 Coríntios 9:6-7 _____________________________________________

UMA ENTREGA DIÁRIA A CRISTO
Romanos 12:1 nos exorta a entregar o corpo a Cristo.
A seguinte oração pode servir de modelo para essa
entrega cotidiana.
Senhor, me entrego a ti.
Toma minha mente e o que penso.
Toma meus olhos e o que vejo.
Toma meus ouvidos e o que ouço.
Toma meus lábios e o que falo.
Toma meu coração e vê minhas atitudes.
Toma minhas mãos e o que faço.
Toma meus pés, por onde vou.
Toma meu corpo, que é teu templo.
Enche-me com teu Espírito Santo.
Quero te obedecer e só fazer a tua vontade.
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Passo 5

Vivendo no Espírito
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ O Espírito Santo é uma “força” de Deus.
____ O Espírito Santo nos dá conhecimento do pecado.
____ O Espírito Santo habita em todos os filhos de Deus.

A OBRA INICIAL DO ESPÍRITO SANTO
Ao subir ao Pai no céu, Cristo Jesus mandou o Espírito Santo, (Espírito de
Verdade) para dar testemunho acerca dele. João 15:26
1. Segundo João 16:8-9

Qual é o trabalho que o Espírito Santo realiza

no crente? ____________________________________________________
_____________________________________________________________
2. O Espírito faz nascer de novo aquele que aceita a Cristo. João 3:3-8

PARA DESCOBRIR
Segundo 1 Coríntios 6:11
Quem é o Espírito Santo?
__________________________
__________________________
__________________________
Veja também Atos 5:3-4

Para você, o que significa “nascer de novo”? _______________________
_____________________________________________________________
Já vimos o que o Espírito faz nos crentes. O que há no momento de
aceitar a Cristo? Veja as questões a seguir:
3. Segundo 1 Coríntios 12:12-13 todos somos _____________ pelo Espírito
Santo para formar parte de um corpo.
O batismo com o Espírito não se refere ao batismo na água e sim ao ato
do Espírito Santo nos tornar membros do corpo de Cristo, isto é, a igreja
que é o conjunto de crentes verdadeiros em todo o mundo.
4. Segundo Efésios 1:13 O que acontece quando alguém ouve e crê no
Evangelho? ___________________________________________________

PARA REFLETIR
Efésios 1:14 diz que o Espírito
Santo mesmo é a garantia (o
penhor) de nossa salvação.
Como podemos saber esta
verdade?
__________________________
__________________________
__________________________

Ser “selado” com o Espírito quer dizer que o novo crente é posse segura
de Deus desde o momento em que crê.
5. Segundo 1 Coríntios 3:16 O cristão é templo de Deus e o Espírito
Santo ________________ nele. Isto significa que o Espírito vive real e
permanentemente no cristão.
RESUMO DA OBRA INICIAL DO ESPÍRITO:

PARA RACIOCINAR
Sabendo que nosso corpo é
templo do Espírito de Deus,
como devemos manter nosso
corpo? Veja 1 Coríntios 6:19-20
__________________________

✓

Convence do pecado

✓ Sela para sempre

__________________________

✓

Faz nascer de novo

✓ Vive em nosso corpo

__________________________

✓

Batiza no Corpo de Cristo
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A OBRA CONTÍNUA DO ESPÍRITO SANTO
PARA FAZER

6. O que prometeu Cristo quanto ao conhecimento espiritual segundo
João 14:26? ___________________________________________________

Esta semana
compartilhe
com uma
pessoa seu
testemunho:
Como você
conheceu a
Cristo.
Talvez seja com alguém por
quem você já está orando.

______________________________________________________________
Que alegria saber que o mesmo Espírito de Cristo nos ensina!
7. Apesar de sermos cristãos, somos frágeis. O que faz o Espírito Santo
para nos ajudar, segundo Romanos 8:26-27? _______________________
______________________________________________________________
8. Romanos 8:14 diz que o Espírito guia ao cristão. Para ser guiado pelo
Espírito Santo devemos:
Segundo Efésios 5:18 ___________________________________________
______________________________________________________________

PARA APROFUNDAR
Leia Judas 20:
O que significa dizer
“orando no Espírito Santo”?
Veja a pergunta 8.

Segundo Gálatas 5:16 __________________________________________
______________________________________________________________
Ser Cheio do Espírito ou Andar no Espírito quer dizer que o cristão
é controlado e guiado por ele. Isto se vê pelo fruto mencionado em
Gálatas 5:22-23.

COMO SER CHEIO DO ESPIRITO?

PARA CRESCER

✓

Ao dar conta que pecou, confesse a
Deus. Não espere acumular o pecado
(1 João 1:9). Além disso, é necessário
aceitar pela fé o perdão que Deus te
oferece.

✓

Apresente-se à Deus. Permita que Ele controle sua vida,
submetendo-se à sua vontade (Romanos 6:13).
Veja a oração ao final da lição anterior.

✓

Pela fé receba ternura do Espírito Santo, ou seja, creia que
Ele está te controlando. Comece a atuar e a viver de acordo
com essa fé.

Leia Atos 8-14
(um capítulo por dia).

Memorize 1 Coríntios 12:13
“Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando
um corpo, quer judeus, quer
gregos, quer servos, quer livres,
e todos temos bebido de um
Espírito.” RC
“Pois em um só corpo todos
nós fomos batizados em um
único Espírito: quer judeus,
quer gregos, quer escravos,
quer livres. E a todos nós foi
dado beber um único Espírito.”
NVI

RESUMO DA OBRA DO ESPÍRITO NO CRISTÃO
Ensina o cristão
Intercede pelo cristão
Guia o cristão
Satisfaz o cristão
Glorifica a Cristo (João 16:13-14)
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Passo 6

Deus me Fala
Escreva: FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
__ Quase toda a Bíblia é de origem divina.
____ Toda pessoa que pede a ajuda de Deus é capaz de entender a Bíblia.
____ Para tirar o máximo proveito da Bíblia é necessário meditar nela.

O QUE É A BÍBLIA?
1. O que diz em 2 Timóteo 3:16 quanto à origem da Bíblia?
______________________________________________________________
Em sua opinião, o que quer dizer “inspirada”? _____________________
_____________________________________________________________
Este versículo diz que “____________ a Escritura é inspirada por Deus”
Poderia existir algum erro na Bíblia? ______________________________

PARA FAZER
Como você está com as
leituras bíblicas selecionadas
em cada lição? Está lendo um
capítulo diário?
Sim ❏

Ao ler a Bíblia, tem sentido
que o seu poder toca seu
coração?
Sim ❏

2. Como diferenciar a Bíblia de outros livros? Hebreus 4:12
_____________________________________________________________
3. Explique como a Bíblia pode servir de espada em sua vida (Hebreus 4:12)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
O PROPÓSITO DA BÍBLIA

Não ❏

Não ❏

Conte a alguém o que está
aprendendo em suas leituras.
Se até agora não tiver lido sua
Bíblia regularmente, porque
não começa hoje?
Com a ajuda de Deus, me
comprometo a ler um capítulo
diário em minha Bíblia.
Data ___________________

4. A Bíblia te alimenta espiritualmente (1 Pedro 2:2).
Com que é comparada a Bíblia? _________________________________
O que acontece com o cristão que deixa de fazer a leitura da Bíblia?
_____________________________________________________________
Memorize em ordem os
primeiros 14 livros do Antigo
Testamento:

5. A Bíblia orienta a vida diária (Salmo 119:105).
Com que se compara a Bíblia? __________________________________
Para que nos serve uma lâmpada? _______________________________
Vivemos em uma época de confusão. Há muitos “mestres”, igrejas
e amigos que querem nos aconselhar. Como sabermos quem tem a
verdade? Deus nos deu a Bíblia precisamente para isto, para iluminar
nossas mentes e ajudar-nos a avaliar os conselhos que nos dão.

6. A Bíblia é a autoridade final em sua vida? Leia Atos 17: 10-11
Que costume dos crentes de Beréia podemos imitar?
_____________________________________________________________
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Gênesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronômio
Josué
Juízes,
Rute
1 e 2 de Samuel
1 e 2 de Reis
1 e 2 de Crônicas

PARA MEDITAR
Josué 1:8 nos
manda meditar
na Bíblia de dia
e de noite, ou
seja, em todo o
tempo.
Sugerimos a seguinte maneira
de meditar
continuamente
na Bíblia:
Leia a Bíblia diariamente e copie
um versículo num papel para
guardar no bolso, na carteira
ou num lugar visível (geladeira)
para poder repassar várias vezes
durante o dia.
Ao meditar nesse versículo,
pergunte-se:
O que Deus quer me
ensinar?
Como devo por em prática
esta passagem em minha
vida?

7. A Bíblia te ajuda a não pecar (Salmo 119:11). Que significa “ter
guardado a Palavra no coração”? ______________________________
___________________________________________________________
8. A Bíblia te ajuda a crer. Leia 2 Timóteo 3:16-17. A Bíblia é útil para:
_____________________________, _____________________________
_____________________________, _____________________________
redarguir/repreender: Significa mostrar ao pecador o seu erro
oferecendo apoio para fazer o correto com amor em Cristo.
Quem deseja se guiar pela Bíblia será inteiramente preparado
(capacitado) para toda boa obra (v. 17).
Tenha cuidado quando alguém disser que a Bíblia não é suficiente e
quiser adicionar sonhos e revelações. A Bíblia é completamente
suficiente para te orientar na vida cristã!
9. Custa ter fé às vezes? Qual é a maneira de aumentar nossa fé?
Romanos 10:17: _____________________________________________
____________________________________________________________
SEU CONTEÚDO: É uma coleção de 66 livros dividida em duas partes.
ANTIGO TESTAMENTO
39 Livros

O NOVO TESTAMENTO
27 Livros

A Lei (Gênesis a Deuteronômio),

Vida de Cristo (4 Evangelistas)

História de Israel (Josué a Ester),

Crescimento da Igreja (Atos)

Poesia (Jó a Cantares),

Ensinos (As Epístolas)

Profecia (Isaías a Malaquias)

Profecia (Apocalipse)

COMO TIRAR PROVEITO DA BÍBLIA?
PARA CRESCER
Leia Atos 14-21
(um capítulo por dia).

Memorize 2 Timóteo 3:16-17
“Toda Escritura divinamente
inspirada é proveitosa para
ensinar, para redargüir, para
corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus
seja perfeito, e perfeitamente
instruído para toda boa obra.”
RC
“Toda a Escritura é inspirada por
Deus e útil para o ensino, para
a repreensão, para a correção e
para a instrução na justiça, para
que o homem de Deus seja apto
e plenamente preparado para
toda boa obra.” NVI

Escutá-la: Congregar-se numa igreja onde ensinam fielmente a Palavra
de Deus. (Apocalipse 1:3)
Estudá-la: Está lendo sua Bíblia diariamente? Anote em um caderno o
que você aprende com a leitura bíblica diária (Veja Apêndice 4 ).
É bom começar com os livros de João, Atos, 1 de João e Romanos.
Meditar nela: Veja “PARA MEDITAR” no quadro ao lado.
Memorizar: Selecione um versículo para memorizar a cada lição.
É muito importante cumprir esta tarefa porque uma vez que tenha
o versículo memorizado, estará guardado em sua mente para usá-lo
no futuro.
Obedecê-la: Leia Tiago 1:22 e resuma com suas próprias palavras o
pensamento deste versículo: _________________________________
_________________________________________________________
O que Esdras fez com as Escrituras? Esdras 7:10 Aponte três coisas:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
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Passo 7

Falando com Deus
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ Para orar é preciso estar em uma igreja e de joelhos.
____ Posso orar confiante porque Deus me ouve e promete responder.
____ É suficiente orar apenas nas refeições e descansar.

O QUE É A ORAÇÃO?
Orar é comunicar-se com Deus. É tão simples e natural como falar com um
amigo. Podemos falar com Deus com toda confiança e sobre qualquer tema
ou necessidade. A oração é uma comunicação íntima com Ele.
1. O que Deus nos convida a fazer em Jeremias 33:3? _________________
_____________________________________________________________
Orar é um meio de se expressar com franqueza tudo que está no
coração a um amigo que te escuta com grande interesse.

“Devemos orar quando
temos o desejo de orar,
porque seria pecado
desperdiçar tão boa
oportunidade.
Devemos orar quando
não temos o desejo de orar,
porque seria perigoso
ficar em condição tão
arriscada”
Charles H. Spurgeon

Como Deus promete responder a oração? _________________________
_____________________________________________________________
Haveria momentos em que Deus estaria tão ocupado para não ouvir seu
clamor?
Sim ❏ Não ❏
2. A oração é um meio de nos proteger. Qual foi o conselho que Jesus deu
a seus discípulos para que não caíssem em tentação? Mateus 26:41
____________________________________________________________
3. Que perigos devemos evitar na oração?

PARA FAZER

Mateus 6:5 __________________________________________________
Mateus 6:7 __________________________________________________
COMO DEVEMOS ORAR?
4. Os Salmos dão muitas razões para orar a Deus.
Por exemplo, que motivos o Salmo 106:1 nos dá para orar a Deus?
_____________________________________________________________
5. Em lugar de viver preocupado, o que devemos fazer? Filipenses 4:6
_____________________________________________________________
6. Segundo Filipenses 4:6, com que atitude se deve orar a Deus?
_____________________________________________________________
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Memorize em ordem os
seguintes livros do Antigo
Testamento e repasse os que
aprendeu anteriormente.
Esdras
Neemias
Ester
Jó
Salmos
Provérbios
Eclesiastes
Cantares
Isaías
Jeremias
Lamentações
Ezequiel
Daniel.

PARA FAZER.
1 Timóteo 2:1 nos manda orar
por todas as pessoas. Você
lembra pedidos de oração de
outras pessoas por quem deve
orar?
Faça uma lista de oração em
uma caderneta.
Sua lista poderia incluir as
seguintes categorias:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Familiares
Amigos
Irmãos na fé
Servos de Deus como
seu pastor
Governantes de seu
país e comunidade
Pessoas que tenham lhe
causado dano
Pessoas que deseja
ganhar para Cristo
Suas metas de
crescimento pessoal

Ao orar dando graças a Deus estamos expressando fé pela resposta
que Ele dá às petições. Por isto o versículo 7 diz que o cristão pode
experimentar _____________ em seu coração ao deixar sua carga nas
mãos de alguém completamente capaz de ajudá-lo.
7. Com que atitude devemos aproximar de Deus segundo Hebreus 4:16?
_____________________________________________________________
Para discutir: Em sua opinião, “A que se deve o grau de confiança
			
em Deus?
8. O que significa orar “sem cessar”? (1 Tesalonicenses 5:17) _________
_____________________________________________________________
Orar todo o tempo quer dizer que podemos orar em qualquer lugar, como
por exemplo: No trabalho, viajando, etc.? __________________________
Sua oração deve incluir:
Confissão de pecados para que não se perca a
comunhão com Deus.
Adoração a Deus pelo que Ele é.
Petições por necessidades pessoais e intercessão por outros.
Ação de Graças pelo que Deus tem feito. Não seja mal
agradecido. Expresse gratidão.
9. Segundo João 14:13, devemos pedir em nome de quem ? ___________

PARA CRESCER
Leia Atos 22-28
(um capítulo por dia).

10. O que mais aprendemos acerca da oração nas seguintes passagens:
Salmo 66:18 _________________________________________________
_____________________________________________________________

Memorize Filipenses 4:6-7
“Não estejais inquietos por
coisa alguma; antes as
vossas petições sejam em
tudo conhecidas diante de
Deus, pela oração e súplicas,
com ação de graças. E a paz
de Deus, que excede todo
entendimento, guardará os
vossos corações e os vossos
sentimentos em Cristo Jesus.”
RC
“Não andem ansiosos
por coisa alguma, mas em
tudo, pela oração e súplicas, e
com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a
paz de Deus, que excede todo
o entendimento, guardará o
coração e a mente de vocês
em Cristo Jesus. NVI

1 João 5:14-15 _______________________________________________
_____________________________________________________________
Mateus 21:22 ________________________________________________
11. O que diz a primeira parte de Efésios 3:20 que te anima a orar?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
DEUS RESPONDE SUAS ORAÇÕES
Vimos que Deus promete responder nossas orações. Mas como?
Nos parece que Deus tem 3 maneiras de responder:
✓ Às vezes diz “sim”.
✓ Algumas vezes, pelo nosso bem, diz “não”.
✓ Outras vezes diz “espere um tempo”.
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Passo 8

Em Comunhão Diária
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ É importante ler a Bíblia e orar todos os dias.
____ Deve-se ler muitos capítulos da Bíblia a cada dia.
____ Deus deseja me transformar dia após dia através de sua Palavra.

O QUE É TEMPO DEVOCIONAL?
PARA PENSAR

É um momento diário com Deus. Deve ser diário porque requer tempo
para desenvolver sua relação com Ele. A maturidade não vem num instante,
sim cultivando-a dia após dia.
				
			

“Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor;
pela manhã me apresentarei a ti, e vigiarei..” Salmo 5:3

O tempo devocional pode ser chamado de “hora quieta” porque é um
tempo de esperar diante de Deus, para que nos fale através de sua Palavra,
e depois responder em oração.

Hebreus 4:12 compara a Bíblia
com uma “espada de dois
gumes”.
às vezes, a leitura nos
incomoda porque penetra
nossas vidas para mostrarnos
o que somos, e o que temos
que corrigir.
Alguma vez, deu graças a
Deus por essa característica
tão necessária das Sagradas
Escrituras?

SUA IMPORTÂNCIA
Que importância tem o tempo devocional?
Josué 1:8 ______________________________________________________
Salmo 63:1 ____________________________________________________
Mateus 4:4 ____________________________________________________
Você diria que um encontro diário com Deus é uma necessidade ou apenas
uma boa idéia quando sobra tempo? _________________________________
_________________________________________________________________
QUANDO E ONDE FAZER SEU DEVOCIONAL?
Talvez o melhor tempo seja de manhã. Isto permite começar o dia com
Deus. Homens como Davi e Cristo separaram um tempo especial pela
manhã (Salmo 5:2 e Marcos 1:35).
Obviamente, isto implica que terá que levantar-se mais cedo do que
está acostumado. Mas vale à pena. Deve-se buscar um lugar tranqüilo
onde passar esse tempo sem interrupções. Às vezes, para buscar esta
privacidade, é preciso levantar-se antes de todos, fechar as portas de seu
quarto ou ir para o quintal.
Fixe agora mesmo um tempo e um lugar para seu devocional:
Hora: _________________ Me levantarei às: __________________________
Lugar: __________________________________________________________

20

PARA FAZER
Memorize em ordem os
seguintes livros do Antigo
Testamento, repassando os
aprendidos anteriormente:
Oséias
Joel
Amós
Obadias
Jonas
Miquéias
Naum
Habacuque
Sofonias
Ageu
Zacarias
Malaquias

PLANO DE
LEITURAS BÍBLICAS
Sugerimos começar sua leitura
no Novo Testamento. Leia
diariamente um livro até
terminá-lo. Sugerimos que
comece a ler os livros da Bíblia
na seguinte ordem:
João
Atos
1 João
Romanos
Tiago
Filipenses
O Apêndice 5 dá uma lista de
leituras para todo ano.
Nota: Quando terminar de
ler um livro, antes de começar
outro, leia um Salmo ou um
capítulo de Provérbios.

O QUE PRECISA CONSTAR EM SEU TEMPO DEVOCIONAL?
Preparação de seu coração:
Com que atitude se deve apresentar diante de Deus?
Salmo 139:23-24 ______________________________________________
Salmo 119:18 _________________________________________________
Salmo 5:3 ____________________________________________________
Hebreus 4:16 _________________________________________________
Estudo da Palavra de Deus
João 5:39 nos manda estudar a fundo as Escrituras. Isto implica não só
em ler. Mas também em estudar com o propósito de descobrir o que
Deus quer comunicar.
Para começar, estude passagens curtas (não mais de um capítulo).
Talvez seja melhor a leitura de uma breve passagem várias vezes do que
ler muitos capítulos de uma só vez. Assim pode-se analisar bem melhor.

Como Estudar a Bíblia
PARA CRESCER

Passagem: _________________________

Leia 1 João 1-5,
Salmos 1-5
(um capítulo por dia).

O que chama mais a atenção nesta passagem? __________________

Memorize Josué 1:8

__________________________________________________________

“Não se aparte da tua boca o
livro desta Lei; antes, medita
nele dia e noite, para que
tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está
escrito; porque, então, farás
prosperar o teu
caminho e, então, prudentemente te conduzirás. RC

__________________________________________________________

“Não deixe de falar as palavras
deste Livro da Lei e de meditar
nelas de dia e de noite, para
que você cumpra fielmente
tudo o que nele está escrito.
Só então os seus caminhos
prosperarão e você será bem
sucedido.” NVI

O Apêndice 4 contém um
resumo de como conseguir
fazer o devocional.
Recorte um papel para
usar como marcador em
sua Bíblia e tirar o melhor
proveito de seu encontro
diário com Deus.

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Qual é a idéia principal? _____________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
O que isso significa em minha vida? O que Deus deseja que eu faça
hoje? ____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Considere as seguintes perguntas, pois ajudarão a tirar melhor proveito
dessa passagem: Há uma ordem para obedecer?
				
Há exemplo a seguir?
				
Há um pecado a evitar?
				
Há uma promessa para tomar posse?
✎ Compre um caderno hoje para usar em seu tempo devocional.
		 Use o método do quadro acima ao estudar sua Bíblia, anotando
		 seus pensamentos no caderno.
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SUGESTÕES PRÁTICAS

Oração

1. Separe o tempo
necessário para seu devocional. Não tenha pressa.

Ore referindo-se à passagem bíblica estudada. Converse com Deus
comentando o que você entendeu dessa passagem. Inclua em sua
oração:

2. Dê prioridade ao seu
encontro diário com Deus.
Não deixe faltar nenhum
dia. Porém, se faltar um
dia, não desanime. Não
deixe faltar o dia seguinte.
3. Procure ler um capítulo
diário. Às vezes, é melhor
ler menos para estudar
melhor.

✓ Confissão ao se dá conta de toda impureza em sua vida.
✓ Adoração pelo que Deus é (os Salmos podem ajudar enriquecer
sua adoração).
✓ Ore pelos pedidos em sua lista de oração.
✓ Ação de graças pelo que Deus tem dado a você.
Cantar ao Senhor
A música levanta seu espírito e ajuda a criar um ambiente de
adoração em seu tempo devocional. Cante ou escute louvores
e hinos regularmente, não só no momento devocional, mas
durante o dia. Efésios 5:19 Se preferir, pode cantar assoviando.

4. Marque sua Bíblia, sublinhando versículos chaves
para encontrá-los depois.
5. Reescreva alguns
versículos com suas próprias palavras para entender melhor.
6. Se tiver difícil concentração, leia em voz alta
ou em pé. Não faça sua
meditação na cama, para
não cair no sono enquanto
meditar. Peça
a Deus concentração.

Pôr em prática o que aprendeu
Tiago 1:22 nos adverte de ser “praticantes da palavra, não somente
ouvintes”. Ler a Bíblia sem aplicá-la em sua vida é como olhar-se no
espelho e sair sem lavar o rosto. Não terá sentido ler a Bíblia se não
estiver disposto a submeter-se ao que ela diz.
Meditar e Memorizar

7. Tenha um caderno para
anotar os resultados de
seu estudo bíblico,
pedidos de oração, etc.

Copie um versículo da passagem lida num pedaço de papel para
meditar nele durante o dia. Procure memorizar. Desta maneira
Deus te ajudará a resistir ao pecado.

REVISANDO: UM PLANO SIMPLES PARA SEU TEMPO COM DEUS
1. Prepare seu coração.

4. Cante ao Senhor:

Faça um auto-exame.
Confesse seu pecado.
Peça entendimento.

Cante um hino. A música levantará seu
espírito e te ajudará a falar com Deus.
5. Aplique o que aprendeu.

2. Estude a Bíblia, anotando:

O que fará hoje para pôr em prática em
sua vida?

O que mais te impressionou?
Qual é é a idéia principal?
O que significa para sua vida?

6. Medite e memorize
Da passagem lida, escolha um versículo para
que possa meditar e memorizar. Aponte-o
em uma caderneta ou em um papel para

3. Ore ao Senhor:

✓ Ore referindo-se à passagem estudada,
✓
✓
✓
✓

comentando com Deus.
Confesse seu pecado a Deus.
Louve e adore a Deus pelo que Ele é.
Use sua lista de pedidos de oração.
Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito.

levá-lo consigo durante o dia.
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Passo 9

Minha Igreja
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ A Igreja é um edifício ou um prédio.
____ A Igreja é a comunidade de todos os crentes em Cristo.
____ Posso deixar de congregar com os irmãos para ler apenas a Bíblia em
casa e acompanhar programas evangélicos no rádio ou na televisão.

O QUE É A IGREJA?

PARA FAZER

O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 16:18: “...edificarei minha igreja...”
Cristo falou no futuro (edificarei), e falou da igreja como algo seu (minha
igreja). Esta igreja que Cristo iria edificar já existe e segue crescendo. A
igreja é a manifestação visível de Cristo diante do mundo de hoje.

Para aprofundar a comunhão
com os irmãos de sua igreja,
esta semana convide alguns
em sua casa.

Por um aspecto, a igreja é universal, mas precisa se estabelecer em um local
(Mateus 16:18, Atos 13:1).
A IGREJA UNIVERSAL
A igreja universal é um organismo sobrenatural do qual Cristo é a
cabeça, e está formada por todas as pessoas que já nasceram de
novo desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja.
1. Com que se compara a igreja? 1 Cor.12:27 ________________________
_____________________________________________________________
2. Quem compõe esse corpo (a igreja)? _____________________________
A igreja está composta por todos os crentes em Jesus Cristo, os que foram regenerados pelo Espírito de Deus. (1 Cor.12:13)
3. O que Deus dá aos membros da igreja?

Romanos 12:4-8

______________________________________________________________

PARA DESCOBRIR
Deus dá a cada crente um
dom espiritual. Romanos 12,
Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12
falam dos dons.
Por exemplo, alguns dos
Dons mencionados são:

4. Quem é a cabeça da igreja? Efésios 4:15 ___________________________

Serviço

Ensino

Exortação

Fé

5. Segundo Efésios 1:12, para que existe a igreja? _____________________

Contribuição

Sabedoria

Evangelismo

Pastorado

Misericórdia

Administração

_____________________________________________________________
6. Qual é a missão da igreja?

Mateus 28:18-20 _____________________

_____________________________________________________________
A IGREJA LOCAL
A igreja local é um grupo de pessoas nascidas de novo, batizadas e
organizadas para glorificar a Deus, edificar-se mutuamente e proclamar
o Evangelho.
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Você sabe quais são os seus
dons?
Se sua resposta é não, então
você poderia saber orando,
servindo na igreja e pedindo
aos irmãos que digam que
habilidades observam em
você.

7. Leia Hebreus 10:24-25. O que significa a frase “estimular-nos ao amor e
PARA PENSAR

às boas obras”? _______________________________________________

Faça uma lista dos pretextos que
algumas pessoas usam para não
ir aos cultos.

______________________________________________________________

___________________________

Sim ❏

___________________________
___________________________
___________________________

A Bíblia ensina que o crente deve participar de uma igreja local?
Não ❏ Por quê? ________________________________________

______________________________________________________________
8. Que outras coisas faziam juntos os crentes na igreja de Jerusalém?
Atos 2:42 _____________________________________________________

Qual é a verdadeira razão pela
qual alguns irmãos deixam de ir
aos cultos? Hebreus 10:25
___________________________
___________________________
___________________________

______________________________________________________________
9. Ao se tornar membro da igreja, você deve ajudá-la. De que modo poderia
ajudar a sua igreja?
Gálatas 6:2, __________________________________________________
Gálatas 6:10 __________________________________________________

PARA INTERCEDER

1 Pedro 4:10 __________________________________________________

Faça uma lista dos líderes de sua
igreja e ore cada dia desta semana por eles.

2 Coríntios 9:7 ________________________________________________

Em 1 Timóteo 3:1-7 e Tito 1:5-7, a Bíblia estabelece requisitos
para os líderes que governam a igreja. Leia essas passagens.
Mesmo que você não pense ainda em ser líder, cada cristão deve
aspirar pelas características mencionadas nestes versículos.
PARA CRESCER
Leia Romanos de 1 a 4 (leia
cada capítulo pelo menos duas
vezes seguidas para entender
melhor).

10. Já que os líderes são chamados pelo Senhor, qual deve ser a atitude
correta para eles?
1 Tessalonicenses 5:12-13 _______________________________________
______________________________________________________________

Memorize Hebreus 10:24-25

Hebreus 13:17 _________________________________________________

“E consideremo-nos uns
aos outros, para nos
estimularmos à caridade e às
boas obras, não deixando a
nossa congregação, como é
costume de alguns; antes,
admoestando-nos uns aos
outros; e tanto mais quanto
vedes que se vai aproximando
aquele Dia”. RC

______________________________________________________________

“E consideremos uns aos
outros para nos incentivarmos
ao amor e às boas obras.
Não deixemos de reunirnos
como igreja, segundo
o costume de alguns, mas
procuremos encorajar-nos
uns aos outros, ainda mais
quando vocês vêem que se
aproxima o Dia.” NVI

11. Fale de uma das responsabilidades da igreja com seus membros.
Gálatas 6:1-2? _________________________________________________
______________________________________________________________
12. Ao corrigir um irmão desviado, com que atitude deve fazê-lo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
A igreja, por ser uma família, tem a responsabilidade de velar pelo bem
estar de seus membros. Há momentos em que a disciplina é necessária
para conservar o testemunho e a pureza da igreja. É um ato de amor e
preocupação com os membros da igreja. A disciplina é uma das coisas
que Deus usa “para estimular-nos ao amor e às boas obras”.
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Passo 10

Ao testemunhar!
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ É importante evangelizar aos outros porque a maioria vai rumo ao inferno.
____ Posso evangelizar meus familiares e amigos com êxito.
____ Para poder compartilhar minha fé, é melhor esperar muito pela maturidade.

Um dos privilégios do crente é testificar de sua fé em Cristo. Testificar
ou evangelizar quer dizer: Compartilhar com outra pessoa o plano de
salvação, para que essa pessoa possa aceitar a Jesus.
A NECESIDADE DE TESTEMUNHAR

PARA PENSAR
Você sente necessidade de
falar de Jesus aos outros?
Leia Romanos 1:16
Por que Paulo não teve
vergonha do Evangelho?

Como vimos na primeira lição, a humanidade está atrapalhada nas garras do
pecado. “Não há justo, nenhum sequer... Todos pecaram, e estão destituídos
da glória de Deus.” (Romanos 3:10, 23)

__________________________
__________________________
__________________________

1. Mateus 7:13-14 fala das portas que representam dois diferentes destinos
na vida. Segundo este versículo, que destino espera a maioria das
pessoas? ______________________________________________________
______________________________________________________________
2. O que diz João 3:18 quanto aos que não confiam em Cristo?
______________________________________________________________
3. Ao contrário disso, o crente não é condenado, ele é uma _____________
_________________________. (2 Coríntios 5:17).

PARA ESCREVER
Por que
pessoas você
se sente
responsável em
compartilhar o
Evangelho?
Aponte seus
nomes abaixo:
Familiares:

4. Sendo uma pessoa nova em Cristo, Deus lhe deu uma missão especial,
nomeando a você como seu embaixador. Como embaixador, qual é a missão que Deus te deu? De acordo com 2 Coríntios 5:20?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Leia Mateus 5:14-16. Além de embaixador, Cristo te chama: v.14
_______________________________________________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Amigos e Colegas:
__________________________
__________________________

6. Para você, o que significa dizer que somos “luz do mundo”?
_______________________________________________________________

__________________________
__________________________

_______________________________________________________________
7. Ao contrário, o que significa pôr a luz debaixo de uma caixa? v.15
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Ore regularmente por eles e
fale de Cristo.

PARA MEMORIZAR
Você se sente inseguro quanto
ao que dizer aos que deseja
evangelizar? É muito comum
se sentir assim.
Para ter mais confiança:
1

Estude o “plano de
salvação” no Apêndice 6.

2. Faça o recorte do apêndice
que contém o plano de
salvação e deixe em sua
Bíblia.
3. Aprenda esse plano de
memória, incluindo as
passagens bíblicas.

8. Que tanto brilha tua luz? Entendendo que você é luz do mundo, marque com um “X” as afirmações que descrevem melhor sua vida.
❏ Gosto de falar de Cristo, porque Ele me
transformou.
❏ Às vezes brilho, outras vezes não.
❏ Não sei como testemunhar de Cristo.
❏ Tenho certo medo de falar de Cristo.
❏ Até agora minha luz tem brilhado muito pouco.
9. Mateus 28:19-20 contém o que chamamos
“a grande comissão.”
O que Jesus nos mandou fazer nessa grande comissão?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

COMO TESTEMUNHAR: SUGESTÕES PRÁTICAS

PARA FAZER

1. Permita que Cristo mude sua vida. Lembre-se que as palavras de Jesus
terão pouco valor se o teu comportamento não dá respaldo a elas.
Mateus 5:16

Quando você pode começar a
testemunhar?

2. Use a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Ela é uma arma poderosa que
ilumina a mente do pecador. Hebreus 4:12.

Esta semana compartilhe o
plano de salvação com uma
pessoa anotada em sua lista.
Não perca tempo! Se não tiver
o plano memorizado, pode
compartilhar João 3:16.

3. Confie no Espírito Santo para te ajudar a testemunhar. Ele é quem
convence o mundo de seu pecado, preparando-o para ouvir quando
você apresentar o plano da salvação (João 16:8). Não queira obrigar a
ninguém. Deus mesmo fará a obra.

Se desejar saber como dar um
testemunho pessoal eficaz, o
Apêndice 6 contém algumas
sugestões práticas para te ajudar a compartilhar com outros
o que Cristo fez em sua vida.

4. Ore constantemente por seus amigos que ainda não aceitaram a
Cristo. Busque oportunidades de compartilhar com eles.
5. Olhe para o não convertido com compaixão. Entendendo que ele vive
escravizado pelo pecado. Ele não é inimigo e, sim, vítima do inimigo
(Satanás).
6. Dê o testemunho com uma atitude de humildade (1 Pedro 3:15).
Entenda que se não fosse pela graça de Deus, você também poderia
estar na mesma condição.
7. Seja cortês. O não convertido deve sentir que você tem verdadeiro
desejo de ajudá-lo; não o condene.
8. Seja natural. As melhores oportunidades de testemunhar são para
amigos e parentes. Não tenha medo de compartilhar com eles. Aproveite essas oportunidades.

PARA CRESCER
Leia Romanos 5-8
(Leia cada capítulo por dois
dias seguidos para entender
melhor).

9. Adquira bom material e comece a compartilhar. Pergunte a seu
pastor como conseguir.
10. Seja valente. Ainda que alguns não aceitem sua mensagem, lembre
que você é portador das boas novas que dão vida eterna. (Romanos
1:16). Além disso, a maioria das pessoas são mais acessíveis do que
parecem.
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Passo 11

As ordenanças
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V):
____ Devo me batizar para ir ao céu.
____ O Batismo e a Santa Ceia me ajudam a ser mais santo.
____ Os elementos da Santa Ceia simbolizam o sangue e o corpo de Cristo.

O BATISMO
1. Antes de ascender ao Pai no céu, Jesus mandou fazer discípulos de
todas as nações. Segundo Mateus 28:19-20, quando alguém se torna
discípulo de Cristo, qual deve ser o próximo passo?
______________________________________________________________
O batismo não é opcional, e sim um mandado para ser obedecido por
cada crente.

2. O batismo não é um requisito para ser salvo, e sim o resultado de que
já sou salvo. No caso do carcereiro de Filipos, qual é o único requisito
para a salvação? Atos 16:30-31 __________________________________
______________________________________________________________
Como o carcereiro e sua família deram testemunho de sua fé? Atos 16:33
______________________________________________________________
O v. 33 indica que toda a família creu, não só o carcereiro. Primeiro, para
ser salvos, creram. Depois, se batizaram para dar testemunho de sua fé.
Com o batismo damos testemunho público de que já somos salvos.

3. Segundo Atos 2:41, depois de haver recebido a palavra (o Evangelho),

PARA REFLETIR
Leia Romanos 6:1-4.
A primeira vista, esta
passagem parece falar do
batismo na água. Sem dúvida,
aqui realmente se usa a
palavra “batismo” para falar
de nossa identificação com
Cristo.
Ao aceitar a Cristo nos
identificamos com Ele em sua
morte, sua sepultura e sua
ressurreição. Assim que, em
Cristo somos novas criaturas.
O batismo na água simboliza
a transformação que
ocorreu no momento de nossa salvação.
Baixar na água simboliza nossa identificação com Cristo em
sua morte e sepultura.
O subir da água simboliza
nossa ressurreição para uma
nova vida.

foram ________________________ e se juntaram a igreja umas três mil
pessoas em um só dia.
O batismo foi a maneira de se identificar com a igreja em Jerusalém,
participando em suas atividades, tais como a pregação, a comunhão,
a ceia e a oração (v. 42). Assim também nós, ao batizar-nos, nos
identificamos publicamente com a igreja local.

Alguns têm conceitos equivocados do batismo
Portanto, é importante saber que:

PARA OBEDECER
Se você já aceitou a Cristo,
está obedecendo-o sendo
batizado?
Sim ❏

1. O batismo não nos salva.
2. Tampouco, um passo para a salvação. É um testemunho
público de que somos salvos.
3. O batismo não nos torna mais santos, só nos motiva a viver
em santidade.
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Não ❏

Se não foi batizado, fale hoje
com o pastor de sua igreja
para marcar a data de seu
batismo.

PARA REFLETIR
Leia Hebreus 10:10-12.
Quantas vezes Cristo ofereceu
seu corpo em sacrifício pelos
pecados?
“_________________ para
sempre”

A SANTA CEIA
A Santa Ceia foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo na noite em que foi
traído, como sinal do compromisso do novo pacto é sagrado e especial.
Mas não é sacramento ou algo mágico.
4. Por favor leia 1 Coríntios 11:23-26. Segundo o versículo 26,
o que anunciamos? ______________________.
Até quando? ____________________________________

Pense bem nas implicações
desta passagem para os que
dizem que o pão e o cálice
se convertem literalmente no
corpo e no sangue de Cristo.

Estaria repetindo seu sacrifício
semana após semana?

5. O que significa fazer isto “em memória de mim”? v. 24-25
____________________________________________________________
Esta passagem nos ensina o significado da Santa Ceia. É um memorial
da obra de Cristo, seu sacrifício na cruz por nós e sua segunda vinda.
6. Segundo os versículos 24 e 25, o que simbolizam o pão e o cálice?
O pão ______________________________________________________
O Cálice ____________________________________________________
7. Agora, leia 1 Coríntios 11:27-31. O versículo 28 diz que antes de
participar da ceia, cada um deve examinar a si mesmo. Para você,
o que significa esta ação?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. 1 Coríntios 10:16-17 enfatiza outro aspecto da Ceia do Senhor que é
a comunhão. É um momento de comunhão com Cristo e com nossos
irmãos na fé.
O que significa ter comunhão?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

PARA CRESCER
Leia Tiago 1-5;
Salmo 19 e Salmo 27
(um capítulo por dia).
Memorize Mateus 28:19
“Portanto, ide, ensinai todas
as nações, batizando-as em
nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo”
RC
“Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo”
NVI

Alguns têm conceitos equivocados sobre a Santa Ceia.
Portanto, é importante saber que:
1. A Santa Ceia não é um sacramento ou algo mágico.
2. Não nos torna mais santos. Mas nos motiva à santidade.
3. O cálice não se converte em sangue nem o pão se converte no corpo. Apenas simbolizam isso. A Santa Ceia é
um memorial do sacrifício de Cristo até que Ele venha.
4. É um ato de obediência e um momento de comunhão
com Cristo e com nossos irmãos na fé.
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Passo 12

A Família
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ A responsabilidade principal do esposo é amar a sua esposa.
____ A conduta respeitosa da esposa pode ganhar ao esposo para Cristo.

____ Apesar dos pais não crentes, sempre devemos respeitá-los.

A FAMÍLIA CRISTÃ
A família cristã é um centro de apoio, proteção e edificação mútua.
Através dela atendemos necessidades materiais e também se ensina
aos filhos o que precisam saber para enfrentar a vida. Por outro lado,
se Cristo não reina na família, longe de ser um refúgio. Se converte
em um campo de batalha e frustração.
O plano de Deus para a família em Gênesis
“Não é bom que o homem viva só; lhe farei uma ajudadora que seja
idônea ...”
Gên. 2:18

✓ Foi Deus quem criou a Eva, como esposa para Adão. Assim que a idéia
de formar a família veio de Deus mesmo.

✓ Descreve a esposa como “ajuda idônea” ou “uma ajuda adequada.”
Tanto a esposa como o marido se completam mutuamente. Unidos é
melhor que separados.

PARA DISCUTIR
A Bíblia fala da submis são da
esposa ao seu marido. Você crê
que isso dá ao homem direito de
ser machista? Por quê?

PARA REFLETIR
Há muitas coisas que podem
ameaçar a unidade da família.
Aponte algumas delas:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

“Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão
uma só carne. E estavam ambos nus, Adão e sua mulher, e não tinham
vergonha” Gênesis 2:24-25

✓ É preciso se desligar dos pais, para formar a própria família. Só assim
um aprende a depender do outro.

✓ “Uma só carne” ou “um só ser” implica viver em união, não em competência, como bons amigos compartilhando seus pensamentos íntimos.

✓ O sexo dentro do matrimônio não causa vergonha, mas é um presente de
Deus para seu bem. Os filhos que virão são bênçãos de Deus.

SUA RESPONSABILIDADE NA FAMÍLIA
1. Quais os mandados de Deus aos maridos nas seguintes passagens?
Efésios 5:25 ____________________________________________________
Colossences 3:19 ________________________________________________
1 Pedro 3:7 _____________________________________________________
Marido, você acha que cumpre com isto?
Se não, Em que área deve mudar?
Que tipo de amor Cristo tem por sua igreja?
Este amor é o modelo para seguir em sua relação com sua esposa.
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PARA FAZER
Uma das ameaças da unidade
familiar é o pouco tempo que
dedicamos para estar com as
pessoas de nossa família. Apesar
de amá-los, às vezes eles não
percebem nosso amor.
O que você pode fazer esta
semana para demonstrar de
modo concreto seu amor pela
esposa, esposo, filhos, pais e
irmãos?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

PARA ESTUDAR
O amor é primordial na família
cristã. Em 1 Coríntios 13:4-7,
Paulo descreve o amor
verdadeiro.
Anote à parte as características
do amor segundo esta passagem;
ou destaque em sua Bíblia as
palavras que mais te chamam a
atenção.

2. Quais os mandados de Deus para as esposas?
Efésios 5:33 ___________________________________________________
1 Pedro 3:1-2 _________________________________________________
3. O que Deus fala aos pais em Efésios 6:4? (o que eles não devem fazer)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Por exemplo, o que fazem os pais que frustra ou desanima a seus filhos?
______________________________________________________________

PARA CRESCER

______________________________________________________________

Leia Filipenses 1-4;
Salmo 37, 51 e 139
(um capítulo por dia).

O que eles precisam fazer _______________________________________

Memorize Filipenses 2:3-4
“Nada façais por contenda
ou por vanglória, mas por
humildade; cada um considere
os outros superiores a si mesmo.
Não atente cada um para o que
é propriamente seu, mas cada
qual também para o que é dos
outros.” RC
“Nada façam por ambição
egoísta ou por vaidade, mas
humildemente considerem os
outros superiores a si mesmos.
Cada um cuide, não somente dos
seus interesses, mas também dos
interesses dos outros.” NVI

______________________________________________________________
4. Segundo Deuteronômio 6:6-7, em que situações e lugares se deve
instruir aos filhos? ______________________________________________
______________________________________________________________
Compartilhe em família o que aprendeu em seu momento devocional.
Leiam a Bíblia e orem juntos por suas necessidades particulares.
5. O que Deus fala aos filhos em Efésios 6:1-2? _______________________
______________________________________________________________
6. Há algumas orientações que promovem harmonia na família. Se aplicam
ao esposo, a esposa e aos filhos. Quais são?
Efésios 5:21 ___________________________________________________
Filipenses 2:3-4 ________________________________________________
SITUAÇÕES ESPECIAIS

Se a sua família não é cristã, esteja preparado para críticas.
Ao receber a Jesus, provavelmente rompeu algumas tradições
familiares. Recorde-se que deve agradar primeiro a Deus em
comparação à família. Pois a Ele é que deverá prestar contas.
O Evangelho oferece uma nova vida e dá-lhe um novo destino
eterno (Rom 1:16).

diariamente. Se você tiver sido infiel antes procure não ocultar,
arrependa-se e peça perdão. E também perdoe se for preciso. É
provável que ambos precisem de conselhos de um irmão maduro
para superar isto.
Se está solteiro. Estar solteiro é difícil, porque o mundo atribui
pouco valor à pureza sexual. Atreva-se a nadar contra a corrente e mantenha-se puro para uma futura relação. Confesse seu
pecado a Deus e peça ajuda para vencer as tentações. Basta sair,
conviver com outros irmãos; mas também assegure-se de que
sejam sérios na sua caminhada com Cristo. Alguns permanecem
sua vida solteiros, não significa que isso seja mal. Se for este o
seu caso, desfrute deste chamado especial.

Tenha compaixão pelos que não são salvos, pois eles são vítimas
do inimigo e de sua natureza pecaminosa. Recorde-se de como
você vivia antes. As pessoas mais difíceis de alcançar geralmente são as pessoas "boas" ou "religiosas".
Testemunhar sobre Cristo permite que mude a vida dos outros.
O mais importante será sua atitude com eles. Amar e ser paciente, orando para que Deus toque em seus corações. Em vez
de julgá-los, permita que a luz de Jesus brilhe, para que vejam
suas boas obras e glorifiquem a Deus (Mt 5:16).

Às vezes, somos rodeados de pornografia. Tenha cuidado
com o que vê e com os lugares onde vai. Esteja alerta, a pornografia é traiçoeira. Proteja seu computador ou telefone, instalando antivírus para filtrar e bloquear a tentação. Pesquise por
programas desses ou peça ajuda a alguém responsável. Permita
que alguém mais em sua casa tenha acesso ao seu telefone.

Se vive em união de fato. Embora seja comum encontrar
esse tipo de relação, a Bíblia chama a isto: "fornicação". O que
Deus pede é um compromisso de vida com a pessoa escolhida.
Vocês estão casados legalmente? Se não, procurem se organizar para isso o quanto antes. Peça conselhos ao seu pastor.

Os ciúmes e o machismo são as maiores maneiras de sufocar o
amor e destruir o relacionamento. Se a pessoa sentir-se controlada, vigiada e que não desfruta de sua confiança, o amor adoece.
Por esta razão o machismo é devastador na relação, isso não é
bíblico. Busque conselhos de um irmão mais maduro ou com o
pastor.

O adultério tem destruído muitos relacionamentos. Proteja
seu coração reservando-se apenas para quem você ama. Fique
imune contra o adultério dedicando tempo e esforços para
manter sua relação saudável. O amor precisa ser alimentado
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Passo 13

Seguindo a Jesus
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ O crente influencia muito a si mesmo no crescimento espiritual.
____ A comunhão no corpo de Cristo não é importante.
____ É possível gozar de comunhão contínua com Deus.

FELICIDADES
Você está de parabéns por ter chegado ao final dos estudos de NOVA VIDA EM CRISTO. Te animamos a seguir seus estudos com os Volumes 2 e 3. Ao ver a ilustração acima, considere as seguintes perguntas:
Deseja chegar a meta de ser um discípulo de Cristo? Sim ❏ Não ❏
Esse primeiro volume de “NOVA VIDA EM CRISTO” te ajudou a crescer?		
Nesse momento você crê que chegou a meta final do discípulo quanto ao
crescimento espiritual?

Sim ❏ Não ❏
Sim ❏ Não ❏

Ser um discípulo de Jesus não consiste somente em terminar um curso de discipulado como esta
apostila. O discipulado é uma carreira de longa distância, não são apenas cem metros. São todos
os dias, ou seja, um novo estilo de vida, com novas regras de vida.
HÁBITOS BÁSICOS PARA
DIRIGIR SUA NOVA VIDA
Nas lições anteriores, você
deu passos significativos para
estabelecer sua caminhada
firme com Cristo.

______________

Identifique os hábitos básicos da
vida cristã que correspondem às
seguintes ilustrações.

______________

______________

______________

Estes hábitos são absolutamente necessários
para seu crescimento. Não deixe de praticá-los.
É importante organizar sua vida, dedicando tempo ao que
é realmente importante, acima do que é menos importante.
Isto se chama, estabelecer prioridades.

_______________

_______________

Os hábitos básicos representados por estas ilustrações
devem ser prioridades em sua vida diária, ou seja,
atividades que tomam preferência sobre outras.

Jesus falou de três coisas que devem caracterizar a vida do cristão. Consagração a:
✓ Jesus Cristo ✓ Aos demais irmãos ✓ À obra de Cristo no mundo
1. Que tipo de relacionamento Jesus quer ter com você?
João 17:3 ___________________________________ João 17:13 ____________________________________
2. João 17:11 descreve a relação que Jesus deseja que os cristãos tenham entre si. Jesus pediu ao
Pai para guardar e proteger os crentes para que ____________________, como Cristo e o Pai.
3. João 17:23 ...que sejam perfeitos em_______________, para que o mundo _________________ que Cristo
veio do céu para amar ao mundo. Então, o amor e a unidade entre os cristãos é um forte testemunho ao
mundo do amor de Deus. Dá autenticidade à nossa mensagem. Veja também João 13:34-35
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UM AUTOEXAME
Você está usando o plano
para o tempo devocional
apresentado na lição 8?
Sim ❏ Não ❏
Diariamente, a que horas tem
estado a sós com Cristo?
___________________________
Siga lendo sua Bíblia usando o
plano da loção 8.
Como desenvolver a relação com
outros cristãos?

ANDAR POR FÉ
4. Paulo diz que vivemos pela fé, não por vista. (2 Cor. 5:7)
Como se descreve a fé em Hebreus 11:1 ? __________________________
______________________________________________________________
5. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem
deseja se aproximar de Deus precisa crer em duas coisas, quais são?
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
6. Pense por um momento sobre o significado de viver por fé e medite no
que diz o quadro abaixo acerca da fé.

___________________________
___________________________
___________________________
Como demonstrar ao mundo que
Cristo mora em você?
___________________________
___________________________

A fé não é só uma cega esperança. Mas também a certeza de
que Deus é fiel e cumpre tudo o que diz. Ter fé em Deus implica
deixar de confiar em nossos próprios recursos para descansar nos
recursos de Deus.
Andar pela fé é colocar em prática diariamente o que o Senhor
está ensinando. Por isso é tão importante manter e guardar a
comunhão íntima com Ele.

___________________________

7. Como Jesus descreve seu relacionamento com os seus em João 15:4-5?
PARA PROFUNDAR

______________________________________________________________

Há dois tipos de fruto.
João 15:16 Quais são esses
frutos, segundo Gálatas 5:22-23
e Mateus 28:18-20?

______________________________________________________________

___________________________
___________________________
___________________________

Nossa relação com Jesus é comparada à uma videira, sendo Cristo a planta, e nós, os ramos.
8. Por que é vital manter um relacionamento com Cristo ? ______________
______________________________________________________________
9. O que você acha que Jesus quis dizer com a frase “permanecei em mim”
(v.4)? ________________________________________________________

PARA CRESCER
Leia 1 Tessalonicenses 1-5
e 2 Tessalonicenses 1-3
(um capítulo por dia).
Memorize Provérbios 3:5-6
“Confia no Senhor de todo o teu
coração e não te estribes no teu
próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos,
e Ele endireitará as tuas veredas.”
RC
“Confie no Senhor de todo o teu
coração e não se apóie em seu
próprio entendimento; reconheça
o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas
veredas..” NVI

______________________________________________________________
10. Segundo João 15:10, como você pode permanecer em Seu amor?
______________________________________________________________
UM COMPROMISSO
11. O que se requer do discípulo de Cristo? Lucas 9:23 __________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Você está disposto a negar seus próprios desejos e seguir com alegria a
vontade de Deus em sua vida diária?
Sim ❏ Não ❏
Siga adiante com os padrões e hábitos que aprendeu zelando muito por
sua relação íntima com Deus. Ponha em prática o que o Senhor te mostra
a cada dia.
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Passo 7 Filipenses 4:6-7

Passo 11

Mateus 28:19

“Portanto, ide, ensinai todas
as nações, batizando-as em
nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo” RC

Apêndice 1

Recorte sobre as linhas pontilhadas. Memorize estes versículos.

“Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do
Pai e do Filho e do Espírito
Santo” NVI

Passo 12

Filipenses 2:3-4

“Nada façais por contenda
ou por vanglória, mas por
humildade; cada um
considere os outros
superiores a si mesmo.
Não atente cada um para o
que é propriamente seu, mas
cada qual também para o que
é dos outros.” RC
“Nada façam por ambição
egoísta ou por vaidade, mas
humildemente considerem
os outros superiores a si
mesmos. Cada um cuide, não
somente dos seus interesses,
mas também dos interesses
dos outros.” NVI

Passo 13 Provérbios 3:5-6
“Confia no Senhor de todo o
teu coração e não te estribes
no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os
teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.” RC
“Confie no Senhor de todo
o teu coração e não se apóie
em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor em
todos os teus caminhos, e Ele
endireitará as tuas veredas..”
NVI

“Não estejais inquietos por
coisa alguma; antes as vossas
petições sejam em tudo
conhecidas diante de Deus,
pela oração e súplicas, com ação
de graças. E a paz de Deus, que
excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e
os vossos sentimentos em Cristo
Jesus.” RC
“Não andem ansiosos por coisa
alguma, mas em tudo, pela
oração e súplicas, e com ação de
graças, apresentem seus pedidos
a Deus. E a paz de Deus, que
excede todo o entendimento,
guardará o coração e a mente de
vocês em Cristo Jesus. NVI

Passo 8

Josué 1:8

“Não se aparte da tua boca o
livro desta Lei; antes, medita
nele dia e noite, para que
tenhas cuidado de fazer
conforme tudo quanto nele está
escrito; porque, então, farás
prosperar o teu caminho e,
então, prudentemente te
conduzirás. RC
“Não deixe de falar as palavras
deste Livro da Lei e de meditar
nelas de dia e de noite, para que
você cumpra fielmente tudo o
que nele está escrito. Só então
os seus caminhos prosperarão e
você será bem sucedido.” NVI

Passo 4

Gálatas 2:20

“Já estou crucificado com
Cristo; e vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim; e a
vida que agora vivo na carne
vivo-a na fé do Filho de Deus,
o qual se entregou a si mesmo
por mim”. RC
“Fui crucificado com Cristo.
Assim, já não sou eu quem
vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no
corpo, vivo-a pela fé no Filho
de Deus, que me amou e se
entregou por mim”. NVI

Passo 1 Efésios 2:8-9
“Porque pela Graça sois
salvos, por meio da fé; e
isso não vem de vós; é
dom de Deus. Não vem das
obras para que ninguém se
glorie”. RC
“Pois vocês são salvos pela
Graça, por meio da fé, e isto
não vem de vocês, é dom de
Deus; não por obras, para
que ninguém se glorie”.
NVI

Passo 5 1 Coríntios 12:13

Passo 2 João 10:27-28

“Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando
um corpo, quer judeus, quer
gregos, quer servos, quer
livres, e todos temos bebido
de um
Espírito.” RC

“As minhas ovelhas
ouvem a minha voz, e
eu conheço-as, e elas me
seguem; e dou-lhes a vida
eterna, e nunca hão de
perecer, e ninguém as
arrebatará das minhas
mãos.” RC

“Pois em um só corpo todos
nós fomos batizados em um
único Espírito: quer judeus,
quer gregos, quer escravos,
quer livres. E a todos nós
foi dado beber um único
Espírito.” NVI

Passo 9 Hebreus 10:24-25

Passo 6

“E consideremo-nos uns aos
outros, para nos estimularmos
à caridade e às boas obras, não
deixando a nossa congregação,
como é costume de alguns;
antes, admoestando-nos uns
aos outros; e tanto mais quanto
vedes que se vai aproximando
aquele Dia”. RC

“Toda Escritura divinamente
inspirada é proveitosa para
ensinar, para redargüir, para
corrigir, para instruir em
justiça, para que o homem
de Deus seja perfeito, e
perfeitamente instruído para
toda boa obra.” RC

“E consideremos uns aos outros
para nos incentivarmos ao amor
e às boas obras. Não deixemos
de reunir-nos como igreja,
segundo o costume de alguns,
mas procuremos encorajar-nos
uns aos outros, ainda mais
quando vocês vêem que se
aproxima o Dia.” NVI

“Toda a Escritura é inspirada
por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a
correção e para a instrução
na justiça, para que o homem
de Deus seja apto e
plenamente preparado para
toda boa obra.” NVI

“As minhas ovelhas ouvem
a minha voz; eu as conheço,
e elas me seguem. Eu lhes
dou a vida eterna, e elas
jamais perecerão; ninguém
as poderá arrancar da minha
mão.” NVI

2 Timóteo 3:16-17

Passo 3 1 João 1:9
“Se confessarmos os nossos
pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda
injustiça.” RC
“Se confessarmos os
nossos pecados, Ele é fiel e
justo para perdoar os nossos
pecados e nos purificar de
toda injustiça.” NVI

Adaptado de Vitória Sobre as Trevas de Neil T. Anderson

Sou uma nova criação. 2 Coríntios 5:17
Sou um filho de Deus. João 1:12; Romanos 8:14-15; Gálatas 3:26; 4:6
Fui redimido e perdoado de todos os meus pecados. Colossenses 1:14
Estou livre para sempre da condenação. Romanos 8:1
Estou livre do poder do pecado. Romanos 6:1-6
Tenho direito buscar em Deus e encontrar misericórdia em momentos de necessidade.
Hebreus 4:16
Sou justo em Cristo, completamente perdoado. Romanos 5:1
Sou servo da justiça. Romanos 6:18
Sou um santo. Efésios 1:1; 1 Coríntios 1:2; Filipenses 1:1
Sou o sal da terra. Mateus 5:13
Sou a luz do mundo, portador da verdade. Mateus 5:14
Sou amigo de Cristo. João 15:15
Sou eleito por Cristo para levar Seu fruto. João 15:16
Fui feito servo, ou escravo de Deus. Romanos 6:22; Efésios 3:1; 4:1
Sou templo, morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16; 6:19
Fui comprado por bom preço. Pertenço a Deus, não pertenço a mim mesmo. Vivo para
Cristo. 2 Coríntios 6:19-20; 5:14-15
Sou membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27; Efésios 5:30
Fui reconciliado com Deus e sou ministro da reconciliação. 2 Coríntios 5:18-19
Fui crucificado com Cristo e já não vivo eu; Cristo vive em mim. Gálatas 2:20
Fui escolhido em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo e sem mancha
diante dEle. Efésios 1:4
Sou herdeiro de Deus, pois sou seu filho. Gálatas 4:6-7
Sou feitura de Deus, nascido de novo em Cristo para fazer sua obra. Efésios 2:10
Sou santo e justo. Efésios 4:24
Sou cidadão do céu. Filipenses 3:20; Efésios 2:6
Sou peregrino neste mundo no qual vivo temporariamente. 1 Pedro 2:11
Sou filho da luz, não das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5
Fui resgatado do domínio de Satanás e posto no reino de Cristo. Colossenses. 1:13
Sou inimigo do diabo. 1 Pedro 5:8
Sou nascido de Deus, e o diabo, não tem autoridade para tocar-me. 1 João 5:18
Cristo mesmo mora em mim. Colossenses 1:27
Sou escolhido de Deus, santo e amado. Colossenses 3:12; 1 Tessalonicenses 1:4
Recebi grandes e mui preciosas promessas de Deus. 2 Pedro 1:4
Serei como Cristo quando Ele voltar. 1 João 3:1-2
Pela Graça de Deu, sou o que sou.

QUEM SOU EM CRISTO?

Ser sincero.
Estar arrependido (desejar não cometer o mesmo pecado
de novo).
Ser específico (dizer a Deus em que consiste concretamente meu pecado).
Confessar logo. Apenas me dá conta que pequei não
adianta, devo confessá-lo. Do contrário, estou sujeito a
cair em mais pecado.
Confessar com humildade (pedir perdão Aquelas pessoas
que foram afetadas por meu pecado).
Não devemos seguir nos incriminando pelos pecados que
já confessamos. Se Deus nos perdoou, devemos estar
seguros de seu perdão, e agradecer por isso.

a.
b.
c.
d.

e.
f.

Confessar não é somente dizer “pequei”.
A verdadeira confissão requer várias coisas:

Se dissermos que não temos pecado,
nos enganamos a nós mesmos,
e a verdade não está em nós.
Se confessarmos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados,
e nos purificar de toda maldade.
1 João 1:8-9

COMO DEVE SER A CONFISSÃO?

Corte sobre a linha pontilhada. Dobre ao centro e coloque em sua Bíblia.

Apêndice 2

“SIM, POSSO”

Por que dizer não posso quando a Bíblia diz que tudo posso naquele que me
fortalece? (Filipenses 4:13)?

Por que padecer necessidade sabendo que Deus suprirá toda necessidade de
acordo com suas riquezas em glória em Cristo Jesus? (Filipenses 4:19)?

Por que ter medo quando a Bíblia diz que Deus não deu um espírito de co
vardia senão de poder, amor, e domínio próprio (2 Timoteo 1:7)?

Por que falta fé para cumprir o chamado, sabendo que Deus dá uma boa
medida de fé (Romanos 12:3)?

Por que temer se a Bíblia diz que o Senhor é fortaleza da minha vida e
eu me esforço e atuo conhecendo a Deus (Salmo 27:1; Daniel 11:32)?

Por que permitir que Satanás tenha a supremacia em minha vida quando o
que está em mim é mais poderoso do que o que está no mundo (1 João 4:4)?

Por que aceitar a derrota quando a Bíblia diz que Deus sempre guia na vitória
(2 Coríntios 2:14)?

Por que faltar sabedoria quando Cristo é minha sabedoria e me dá sabedoria
em abundância quando a peço (1 Coríntios 1:30; Tiago.1:5)?

Por que estar deprimido quando posso lembrar o amor, bondade e fidelidade
de Deus e posso ter esperança (Lamentações 3:21-23)?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Podemos alcançar a maturidade como cristãos.
A seguinte lista retirada da Palavra de Deus nos tira do lodo do “não posso” para
nos assentar nos lugares celestiais com Cristo:

Alguém já disse que o êxito vem com o “posso”, e o fracasso com o “não posso”.
Não é esforço demais crer no êxito, no crescimento e na maturidade cristã
pensando no que posso e não no não posso. Assim, porque não crer que podemos
caminhar por fé no Espírito, que podemos resistir às tentações do mundo, da carne
e do diabo, e que podemos alcançar a maturidade como crentes?

VINTE VEZES:

Por que sentir só quando Jesus diz que sempre está comigo e que nunca
me abandonará (Mateus 28:20; Hebreus 13:5)?
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Por que me confundir quando Ele é o autor da paz e dá conhecimento
através de seu Espírito que mora em mim (1 Coríntios 14:33; 2:12)?
Por que sentir-me fracassado quando vencemos em tudo por meio de
Cristo (Romanos 8:37)?

18
19

Adaptado de Vitória Sobre as Trevas de Neil T. Anderson p. 96-99

20. Por que permitir que as pressões da vida me molestem sabendo que Jesus
venceu o mundo e suas tribulações (João 16:33)?

Por que ter complexo de perseguição sabendo que ninguém pode estar
contra mim e que Deus está por mim (Romanos 8:31)?
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16. Por que pensar que não tenho valor quando Cristo se fez pecado por
mim para que eu seja justiça de Deus (2 Coríntios 5:21)?

15. Por que ficar triste quando posso estar contente em qualquer circunstância (Filipenses 4:11)?

14. Por me sentir vítima de má sorte quando a Bíblia diz que Cristo me redimiu da maldição da lei para que possa receber o Espírito Santo
(Gálatas 3:13-14)?

Por que me sentir condenado quando a Bíblia diz que não, se estou em
Cristo (Romanos 8:1)?
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11. Por que ficar preso sabendo que há liberdade no Espírito do Senhor
(Gálatas 5:1)?

10. Por que ficar preocupado e ansioso quando posso colocar toda minha
ansiedade em Cristo que cuida de mim (1 Pedro 5:7)?

Corte sobre a linha pontilhada. Dobre ao centro e coloque em sua Bíblia.

Apêndice 3

Da passagem lida, escolha um versículo no qual possa
meditar e memorizar. Escreva-o num papel para estar
com ele durante o dia.

Medite e Memorize

O que fazer hoje para pôr em prática em sua vida?

Aplique o que aprendeu

Cante um hino. A música levantará seu espírito e
ajudará a falar com Deus.

O que me impressiona mais nessa passagem?

Cante ao Senhor:

Há uma ordem para obedecer?
Há um exemplo a seguir?
Há um pecado que evitar?
Há uma promessa para tornar minha?

Leve em conta também as seguintes perguntas, pois ajudarão a tirar mais
proveito da passagem:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

O que significa em minha vida? O que Deus deseja que eu faça hoje?

_________________________________________________________________

Qual é a idéia principal? __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

COMO ESTUDAR A BÍBLIA
Passagem: ____________________________

Aproximamo-nos, pois, confiantemente ao trono da Graça,
para alcançar misericórdia e achar graça para oportuno socorro.
Hebreus 4:16

Abra meus olhos, e verei as maravilhas de tua lei. Salmo 119:18

Cria em mim, oh Deus, um coração puro, e renova em mim um
espírito reto. Salmo 51:10

Examina-me, oh Deus, e conhece meu coração; Prova-me e
conhece meus pensamentos; e vê se há em mim algum caminho
mal, e guia-me no caminho eterno. Salmo 139:23-24

Oh Deus, de manhã ouvirás minha voz; De manhã me
apresentarei diante de ti, e esperarei. Salmo 5:3

✓ Ore se referindo à passagem estudada, comentando
com Deus.
✓ Confesse seu pecado
✓ Fale e adore a Deus pelo que Ele é.
✓ Peça a Deus usando sua lista de pedidos de oração.
✓ Agradeça a Deus pelo que Ele faz.

Ore ao Senhor:

Use o plano no quadro “Como estudar a Bíblia?

Estude a Bíblia, anotando:

Auto-examine e confesse seu pecado
Peça entendimento

Prepare seu coração.

UM PLANO EFICAZ DE TEMPO DEVOCIONAL

PREPARANDO SEU CORAÇÃO

Corte sobre a linha pontilhada. Dobre ao centro e coloque em sua Bíblia.

Apêndice 4

SALMOS

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Capítulos

Livro

A lista abaixo dá um plano de leitura bíblica para um ano, lendo um capítulo diário. Ao ler o capítulo, marque um “X” sobre o número do capítulo na
lista. Assim, você terá um controle de seu progresso na leitura.

PLANO DE LEITURA BÍBLICAS PARA UM ANO

Corte sobre a linha pontilhada. Dobre ao centro e coloque em sua Bíblia.
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5. Uma ou duas descrições gráficas aumentam o interesse. Não diga somente, “eu

4. Inclua um pouco de humor e interesse humano. Quando alguém sorri, reduz a
tensão e aumenta a atenção.

3. Evite palavras e frases religiosas. Use seu vocabulário normal.

2. Compartilhe, não pregue.

1. Prepare seu testemunho para apresentá-lo de maneira casual, como conversando. Evite frases poéticas. Use um vocabulário fácil, comum.

Sugestões adicionais

Como sua vida mudou depois de aceitar a Cristo? Mencione dois ou três benefícios pessoais de ser cristão.

3. “Depois de aceitar a Cristo...”

Pode explicar onde e com quem você aceitou a Cristo. Descreva o que sentiu,
mas coloque a ênfase na autoridade bíblica (exemplo: “Guilherme compartilhou
comigo o que a Bíblia diz.”

Como você recebeu a Jesus Cristo? Deve incluir o que entendeu no momento de
receber a Cristo (o plano de salvação claro e objetivo), qual foi sua oração.

2. “Assim recebi a Jesus...”

Como era sua vida antes de conhecer a Jesus?
Inclua tanto os aspectos bons (por exemplo, o desejo de superação, da educação,
da preocupação com os outros, o trabalho, etc.) como os aspectos maus (egoísmo, complexo de inferioridade, ansiedade por soluções, gênio forte demais,
avareza, etc.). Seja honesto e evite “adornos ou exageros” só para fazer seu
testemunho mais dramático. Procure ser o mais interessante possível.

1. “Antes de receber a Cristo, vivia e pensava assim...”

Um guia para preparar seu testemunho pessoal

Uma das maneiras mais efetivas de evangelizar é por meio de seu testemunho
pessoal. É importante pensar em como dá seu testemunho de forma objetiva,
interessante e convincente. Por isso, deve escrever sua experiência num papel. Assim,
pode meditar nessa ferramenta de evangelismo.

COMO DAR SEU TESTEMUNHO PESSOAL
cresci na casa de meus pais”. Descreva algum detalhe da casa brevemente,
para que a pessoa o escute e possa visualizá-la.

O amor de Deus
O plano de Deus para sua vida

Todos somos pecadores.
A consequência do pecado é a morte
espiritual ou separação de Deus.
Não podemos nos salvar. Cristo é a única
provisão para salvar-nos.

João 1:12
Receber a Cristo para ser filho de Deus.
Romanos 10:9 Pela fé convidar Jesus para entrar em sua vida.

Devemos receber a Cristo como nosso Salvador.

Romanos 5:8
Cristo morreu em nosso lugar.
João 14:6
Cristo é o único caminho.
1 Coríntios 15:3-6 Cristo ressuscitou.

Cristo é o único provedor da nossa salvação
Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou.

Romanos 3:23
Romanos 6:23
			
Efésios 2:8-9		
			

O homem é pecador e está separado de Deus.

João 3:16
João 10:10

Deus te ama e tem um plano para sua vida.

Há muitas maneiras de se apresentar o Evangelho. Podemos usar qualquer uma
delas, mas sempre há um conteúdo básico que a pessoa precisa entender para ser
salva. O seguinte plano de salvação está baseado “Nas Quatro Leis Espirituais”.

O PLANO DE SALVAÇÃO

Corte sobre a linha pontilhada. Dobre ao centro e coloque em sua Bíblia.

8. Pratique sobre seu testemunho com pessoas de sua confiança. Isso te ajudará

7. Há muitas pessoas que não lembram a data de sua conversão a Cristo.
É comum que existam várias possibilidades de quando houve a conversão.
Se este éseu caso não se preocupe, o importante é que agora você tenha
convicção daconversão a Cristo.

6. Simplifique e elimine detalhes desnecessários.
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Pastor ou Líder

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne
vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual se entregou a si
mesmo por mim”.
Gálatas 2.20
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