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RESUMO DAS

LIÇÕES NOVOS FUNDAMENTOS
UNIDADE UM: Orientação
(Estabelecer Contacto)
Lição 1:

“A Maior Mudança na Sua Vida”
O plano amoroso de Deus para si:
1) Jesus resgatou-o do castigo do pecado, para ser um filho de Deus.
2) O Seu Espírito Santo que agora habita em si dá-lhe uma NOVA VIDA,
RELACIONAMENTO PESSOAL E CONVERSAÇÃO ÍNTIMA com Deus.

Lição 2:

“Deus Está Sempre Consigo”
Relacionamento amoroso significa estar constantemente atento à presença de Deus
e em comunicação com Ele (CONTACTO) e o propósito de fazer tudo COM Deus
(CONDUTA).

Lição 3:

“Adorando a Deus - Amando a Deus” (Primeiro Mandamento)
Deus quer que O adore e ame com palavras e acções que vêm do seu coração e que
são uma resposta do seu amor ao amor de Deus por si.

Lição 4:

“Cooperando com Deus” (Segundo Mandamento)
O plano e mandamento de Deus são que você ame activamente as pessoas em
parceria com Ele, respondendo às necessidades, especialmente à necessidade de
salvação.

Lição 5:

“O Anúncio do Seu Nascimento Espiritual”
O baptismo nas águas anuncia, dramatiza e explica a sua conversão e a mudança que
a mesma traz.

UNIDADE DOIS:

Vida de Oração

(baseada na oração do Senhor)
(Contacto Produz Conduta)
Lição 6:

“Conhecer a Deus Como Pai”
A “Oração do Senhor” resume a oração e a vida que agradam a Deus. Quem você é
e o significado da sua vida tornam-se mais claros quando vê Deus como um Pai
amoroso e Rei.

Lição 7:

“Você É um Cidadão do Céu”
“Venha o Teu Reino” deve ser a oração e aspiração da sua vida. É vivida em
obediência a Deus e às Suas autoridades terrenas delegadas.

Lição 8:

“A Sua Provisão Diária de Comida”
Deus é a sua FONTE e Ele providenciará fielmente as suas necessidades físicas se

Lhe pedir e se O honrar com “dízimos e ofertas.”
Lição 9:

“A Sua Provisão Diária de Perdão”
Deus é gracioso, e é fiel para perdoar os seus pecados se Lhe pedir e se também
perdoar.
Lição 10: “Liberdade é Dependência”
Peça e aja para EVITAR a tentação e para ser LIBERTO quando for enganado ou
atacado por Satanás. Deus é SEMPRE mais forte do que qualquer tentação,
circunstância ou inimigo!

UNIDADE TRÊS: Responsabilidade
(Conduta com Contacto)
Lição 11: “À Mesa Com o Senhor”
“A Ceia do Senhor” é uma forma especial ordenada por Jesus para você celebrar, com
outros crentes, a Sua morte por si e a Vida que Ele lhe dá pelo Seu Espírito que habita
em si. É necessário um auto-exame antes de participar nesta celebração MUITO
séria. Um suplemento providencia um guia para examinar o seu progresso na sua
aprendizagem em andar com o Senhor.
Lição 12: “Vida Espiritual”
O fruto do Espírito é o amor de Deus que chega aos outros através da sua vida.
Quanto mais o seu coração palpita com o de Deus, mais importantes serão para si as
necessidades das outras pessoas.
Lição 13: “Fluir”
Ser “cheio com o Espírito Santo” é quando se rende activamente ao Espírito, o que
produz um comportamento revestido de poder, especialmente em ser uma
testemunha para Jesus.
Lição 14: “A Espada do Espírito para a Colheita”
Uma definição bíblica da mensagem da colheita e a resposta de “confiança e
obediência” exigida por Deus.
Lição 15: “A Colheita”
Esta lição explica as etapas através das quais o Espírito Santo e as testemunhas
humanas levam os incrédulos à fé em Cristo e à união com a Sua família (igreja local).
Jesus ordena que a família o receba com uma celebração de “Bem-vindo a Casa!” e
o ajude a crescer na vida espiritual. Você, e não o novo convertido, pode agora
tornar-se um “amigo discipulador” para um irmão ou irmã novos convertidos.

LIÇÃO
“A Maior Mudança na Sua Vida”
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INTRODUÇÃO: Você é como uma criança que foi tirada do mar e foi colocada num navio
seguro.
I.

Deus sempre planeou que Jesus o salvasse do inferno para ser Seu filho.
A. Jesus tem poder para o libertar do inferno (castigo eterno) porque Ele é tanto DEUS
como HOMEM. (Seguidamente encontra uma descrição de Quem Ele era e o que Ele
fez.)
1. Jesus era Deus e sempre viveu no céu antes de nascer como um bebé no país de
Israel, há quase 2000 anos atrás.
2. TUDO o que Jesus fez na terra foi BOM. Ele viveu para ajudar os outros.
3. A maneira como Ele viveu demonstra-nos como Deus é.
4. O governador romano em Israel executou Jesus a pedido dos líderes judaicos, que
tinham ciúmes d'Ele por causa das multidões que O seguiam. Eles odiavam Jesus
porque Ele expunha os pecados deles.
5. Quando morreu, Deus castigou Jesus por todas as coisas que você fez de errado aos
olhos de Deus (chamado “pecado”). (O próprio Jesus nunca cometeu quaisquer
pecados, então Ele não tinha nada pelo qual ser castigado!)
6. Deus ressuscitou Jesus à vida e depois Ele voltou para o céu para ser Rei eterno.
Ele reina agora sobre qualquer pessoa que crê n'Ele e que voluntariamente Lhe
obedece.
7. Um dia, Ele voltará para reinar todo o mundo com amor e autoridade total.
(Na Bíblia, encontre o livro chamado “(O Evangelho de) João” que fala da vida de Jesus.
Leia várias partes do livro de João para completar esta lição.)
B. Jesus veio para o salvar do castigo da rebelião contra Deus.
1. A Bíblia diz-nos que todos somos culpados e merecemos castigo eterno. Pode ler
esta verdade no livro de João, capítulo 3, versículos 16 a 20 (“3:16-20"). Leia
também o versículo 36 de João capítulo 3 e descreva o que acontecerá a todos os que
não crerem em Jesus Cristo.
a. O que é que lhes acontecerá?....................................................................................
b. O que é que não receberão?......................................................................................
2. Sabia que esse pecado (desobediência a Deus) era assim tão mau? .........................
3. Quando Jesus morreu, ELE estava a ser castigado pelos SEUS delitos contra Deus.
Porque é que Deus permitiu que Jesus passasse por isso?.....................................
.................................................................................................................................
No espaço abaixo, escreva João 3:16, usando o SEU nome em vez das palavras
“mundo” e “todo aquele.”
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
4. Que tipo de sentimentos tem no seu coração:
a. Em relação aos seus pecados? ...........................................................................
b. Em relação a Jesus, quando pensa naquilo que Ele fez por si? ..........................
............................................................................................................................
(Agora agradeça-LHE por aquilo que Ele fez por si. Diga isso a Ele como diria a uma
outra pessoa. Orar é tão simples como isso e Deus SEMPRE ouve.)
5. Você:
a. ____ aceitou o pagamento de Jesus pelos seus pecados,
b. ____ pediu-Lhe para o perdoar de toda a desobediência,
c. ____ convidou-O para ser o Governante da sua vida desejando verdadeiramente
obedecer-Lhe? SE SIM, então...
C. Jesus já o resgatou para o tornar um filho de Deus!
1. Leia João 1:12 e preencha os espaços em branco: “Mas a todos quantos O (Jesus)
RECEBERAM, deu-lhes o direito de serem feitos __________ de ____________.”
2. Como é que se sente sabendo que é um filho de Deus? ..........................................
3. Agora pode dizer, “Deus colocou o Seu próprio Espírito DENTRO de ___ para
ficar PARA SEMPRE! (Leia João 14:17; 3:16 e preencha o espaço em branco.)
4. Como um filho de Deus, agora está na FAMÍLIA DE DEUS com novos irmãos.
Deus quer que a sua vida seja parte da vida deles. Tal como a lenha que arde
melhor junto a outros pedaços de lenha, a sua nova vida em Cristo ficará mais
forte à medida que se reúne com a sua nova família espiritual! É por esta razão
que se deve tornar uma parte activa de uma igreja que acredita que a Bíblia É a
mensagem de Deus para o homem.
II.

Deus planeou uma VIDA NOVA para si. Leia João 2:25-3:8!
A. Nasceu de novo, recebeu uma NOVA NATUREZA pelo Espírito de Deus, que vive em
si. (Leia sobre isto em João 1:13 e 3:6-8.)
1. Por causa do seu nascimento espiritual, pode entrar no ____________ (João 3:3, 5).
2. NASCIMENTO espiritual traz VIDA espiritual. A sua nova vida torna possível
para si obedecer ao seu novo Rei, a quem não podia obedecer antes. Leia João 8:3436. De quem era escravo antes?..............................................................................
3. O que é que mudou na sua vida desde que aceitou Jesus? ......................................
.......................................................................................................................................
4. Crê que um milagre ocorreu no seu interior? _____ Se sim, explique o que lhe
aconteceu: ................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. Explique ao seu amigo cristão como se sente no interior.
B. Agora é um BEBÉ espiritual recém-nascido, que precisa de CRESCER para conhecer
a Deus, o seu Pai Celestial. O crescimento está sempre relacionado com FALAR com
Deus.
1. “Nasceu de novo” como um resultado de falar com Deus.
a. De alguma maneira começa a COMPREENDER que a história de Jesus na Bíblia
era verdadeira. Isto é Deus a falar ao seu coração.
b. Depois falou com Deus quando Lhe pediu para o perdoar e para ser o seu
Senhor. O resultado foi o seu nascimento espiritual em (data) ........................
2. A sua nova posição com Deus, como Seu filho, significa que agora tem um
CONTACTO PESSOAL com Deus. Um relacionamento pessoal cresce com a
CONVERSAÇÃO - então deve OUVIR E FALAR com Deus continuamente. (Ver
“Coisas Importantes para Fazer” abaixo para obter instruções sobre como fazer
isto.)

RESUMO: Deus é agora o seu Pai Celestial e você é Seu filho. O próprio Espírito de Deus vive
em si, então está SEMPRE em CONTACTO DIRECTO e PESSOAL com Deus. Viver em
contacto íntimo com Deus exige uma CONVERSAÇÃO CONTÍNUA com Ele.
COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (#1) - com a ajuda de um amigo cristão.
1. Aprenderá a conversar com Deus separando todos os dias um TEMPO e um LUGAR
REGULAR para estar a SÓS e em SILÊNCIO com Deus, durante 15 a 20 minutos. Este é um
tempo para falar com Deus e deixar que Ele fale consigo. Leia Mateus 6:6. Onde e a que
horas é que pode fazer isto? Lugar: ____________________ Hora: ...................................
2. Neste tempo devocional diário, faça o seguinte:
a. Peça a Deus para o ajudar a receber a Sua mensagem para si através do que leu (João
14:26). Preste atenção àquilo que pode compreender. Isto é “ouvir” Deus a falar consigo
através da Bíblia.
b. Comece a ler o “Evangelho de João.” Continue a estudar o capítulo 1 até que se reúna com
o seu amigo para a Lição 2. Leia este mesmo capítulo todos os dias e observe que
descobrirá algo diferente a cada dia!
c. Sublinhe as partes que falam consigo fortemente e coloque um ponto de interrogação nas
que não compreende. Depois use a “Folha de Trabalho de Estudo Bíblico” dada nesta
lição e complete-a. Para o primeiro dia de estudo de João capítulo 1, escreva tudo o que
o autor diz sobre Jesus, e depois escreva como pode aplicar estas coisas a si. Faça o
seu melhor ao começar este novo projecto. O seu amigo cristão ajudá-lo-á.
d. Depois de estudar, chegou a altura de falar. Com as suas próprias palavras, fale com Deus
acerca das “coisas importantes” que escreveu a respeito do capítulo que estudou. LOUVE
a Deus pelas coisas que leu sobre Ele, e também por aquilo que Ele tem feito por si e pelas
maneiras como o está a ajudar a cada dia. Fale com Deus sobre tudo aquilo que vem à sua
mente. Não se esqueça de LHE AGRADECER por viver dentro de si e por lhe trazer vida
nova (eterna)! Diga a Deus como é maravilhoso para si ser perdoado e agora pertencerLhe, através de Jesus! Peça-Lhe para o ajudar a resolver os problemas que está a
enfrentar. Peça-Lhe para ajudar as outras pessoas a resolver os seus problemas, não
importa quais sejam. Lembre-se que Deus criou todo o universo, então Ele tem todo o
poder para fazer tudo. Ele até mesmo pode curar doenças e feridas, então não hesite em
pedir-Lhe para fazer as coisas que são impossíveis ao homem. Nada é impossível para
Deus!
LEMBRE-SE: Faça o “Tempo Devocional” TODOS OS DIAS, até que encontre o seu amigo
para estudar a Lição 2 no dia: ___________
3. Fale as pessoas com as quais contacta diariamente sobre como Jesus fez uma grande e
maravilhosa mudança na sua vida. Não discuta ou tente responder a todas as perguntas:
apenas diga-lhes o que lhe aconteceu. Pode usar a Lição 1 para o ajudar a explicar.
4. É muito importante tirar tempo para se encontrar regularmente com o seu amigo cristão,
que o ajudará a explicar as coisas e orará por si todos os dias. Assista também às reuniões
regulares da igreja que o seu amigo o encoraja a ir como novo cristão. Lembre-se, a lenha
precisa de outros pedaços de lenha para arder melhor. Não se afaste de outros cristãos!
Pode encontrá-los na: (Escreva o nome da igreja, endereço e horários das reuniões.)......
......................................................................................................................................................

FOLHA DE TRABALHO DE ESTUDO BÍBLICO
Secção na Bíblia: João, Capítulo 1
COISAS IMPORTANTES QUE VEJO
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
COMO SE APLICAM À MINHA VIDA

Data: ___/ ___/ ___
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
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“Deus Está Sempre Consigo”
INTRODUÇÃO: Você é um filho que está a aprender a estar em contacto com o seu Pai
Celestial.
I.

Ser um filho de Deus significa que Deus está SEMPRE CONSIGO!
A.Deus ama-o muito e o Seu Espírito em si revela-lhe o Seu amor. Leia Romanos 5:5.
Quais são as palavras neste versículo que mostram que Deus é generoso com o Seu
amor? ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
B. Porque Deus o ama, Ele está sempre CONSIGO e está sempre a dar-lhe a Sua atenção
pessoal. (Então Ele está sempre em CONTACTO pessoal consigo.)
1. Deus enviou Jesus para remover o _______________ entre si e Deus (João 1:29).
2. Leia João 6:44 e 65 e complete esta frase, “______ estava a atrair-me para Ele. Isto
mostra que ___________ foi o primeiro a QUERER o contacto entre Deus e você.
3. Deus está CONSIGO porque o SEU ESPÍRITO está EM si. Leia João 6:56. Jesus
dá vida ao seu espírito, de modo que Ele Se compara com comida e bebida que dá
vida ao seu corpo.
a. O que é que tem de fazer antes da comida e da bebida darem vida ao seu corpo?
.............................................................................................................................
b. O que é que fez para que Jesus desse vida ao seu espírito? ...............................
c. Segundo as palavras de Jesus, o resultado é: .......................................................
d. Você e Jesus podem estar um no outro através do Seu ________ que está em si.
Leia João 14:17.
4. Deus sempre sabe tudo sobre todas as áreas da sua vida. Como é que Jesus
explica isto em Lucas 12:6-7?..............................................................................
C. Porque Deus o ama como Seu filho querido, Ele quer que sinta a Sua presença. Ele quer
que O ouça no seu espírito quando Ele fala consigo, e Ele quer que Lhe responda.
(Encontre o livro chamado “Romanos” na sua Bíblia e leia o capítulo 8, versículos 1516.)
1. O que é que Deus lhe está a dizer? _______________Sabe no seu espírito que Ele
Lhe está a dizer isto a si? Sim ___, Não ___, Não tenho a certeza _____.
2. O que é que Ele deseja que Lhe diga?........................................................................
3. O que é que acha que Deus SENTE em relação a si como Seu filho, segundo o que
está escrito na Bíblia? ...............................................................................................
4. Quais são os seus sentimentos em relação a Deus? .................................................

II.

ESTAR COM Deus (CONTACTO) resulta em FAZER coisas COM Deus (conduta).
A. O contacto de Jesus com Deus o Pai produziu a conduta de Jesus.
1. Quem decidiu o que Jesus queria - Jesus ou o Pai (João 4:31-34)?..........................
2. Leia João 4:34 e preencha os espaços em branco: A ________ de Jesus era fazer o
que o seu Pai queria. Isto significa que Jesus tinha “fome” de fazer o quê? ...........

3. Como é que Jesus SABIA o que devia fazer (João 5:17-20, 30)?.............................
4. Como é que Jesus PODIA fazer o que Ele fazia (João 5:17; 14:10)? ......................
B. Os mandamentos de Deus dizem-lhe o que DEUS quer que faça COM ELE!
1. Quando as autoridades humanas dão ordens, não ajudam pessoalmente aqueles a
quem dão autoridade. Deus dá-nos ordens, mas Ele sempre nos ajuda a obedecer.
2. Quantas vezes é que Deus quer que você faça algo sozinho ou com apenas a ajuda de
outras pessoas? João 15:4-5. ...................................................................................
3. As obras de Deus SÓ podem ser realizadas JUNTAMENTE COM DEUS! Escreva
a parte do homem e a de Deus no cumprimento destes milagres.
a. João 2:1-11:.........................................................................................................
b. João 6:5-13:.........................................................................................................
4. Deus (tal como você) GOSTA de fazer coisas com a pessoa que Ele ama. Esse
alguém NESTA lição é “____!” Como é que se sente em relação a fazer coisas com
Deus? .......................................................................................................................
5. Já teve experiências como Jesus, descritas em João 4:31-34, quando fez algo que
Deus queria que fizesse e por isso sentiu-se feliz e forte no interior? Descreva numa
outra página ou diga ao seu amigo cristão.
RESUMO: CONTACTO CONSTANTE é o que Deus deseja entre Ele e você. A sua parte é
lembrar-se que Ele está consigo. Fale muitas vezes com Deus e escute com atenção, à medida que
faz tudo COM Ele. A isto chamamos CONDUTA AMOROSA.
COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (2) - com a ajuda do seu amigo cristão.
1. De seguida encontra algumas directrizes para OUVIR Deus a falar consigo.
a. Já ouviu Deus a falar consigo através da Bíblia e no seu coração, quando Ele lhe disse que
queria a sua vida. Obedeceu à Sua “voz.” Se OUVE com o desejo de obedecer, Deus vai
falar consigo muitas vezes sobre muitas coisas.
b. Nem todas as vozes espirituais são Deus. Os espíritos malignos podem colocar
pensamentos na sua mente que o fazem querer fazer coisas egoístas. Qualquer
pensamento ou desejo que o impelem a fazer algo que discorda com a Bíblia ou com aquilo
que já conhece sobre o carácter de Deus ou é o seu eu natural ou vem de um espírito
maligno. Ordene a tais pensamentos e desejos que saem, porque Jesus é o seu Rei e você
apenas concorda com Ele e com aquilo que Ele lhe diz para fazer. Leia I João 4:1-3 e
discuta com o seu amigo sobre como obedecer.
2. Por vezes ao ler a Bíblia, parece que as palavras se tornam vivas, saltam da página ou ardem
no seu coração. Isto é o Espírito de Deus a dizer-lhe com ESSAS PALAVRAS algo que
especialmente precisa de saber NESSE MOMENTO da sua vida. Deve dar uma atenção
especial para obedecer àquilo que Deus lhe está a dizer, depois de discutir com o seu amigo
o que Deus está a dizer.
3. Tempo Devocional DIÁRIO: (Leia os capítulos 2 a 6 antes da próxima lição.)
a. De novo, use a “Folha de Trabalho de Estudo Bíblico” com esta lição. Todos os dias leia
o capítulo seguinte de João e escreva debaixo dos títulos as coisas que vê nesse capítulo.
b. Reveja e siga as directrizes para a oração da Lição 1.
4. Comece a treinar-se a si próprio para falar muitas vezes com Deus durante o dia. Ele “ouve”
até mesmo os seus pensamentos e falará consigo à medida que ouve com o seu coração.
Aprenderá a reconhecer que certos pensamentos na sua mente e sentimentos no seu coração
procedem de Deus. Deus quer falar muitas vezes consigo, então esteja atento para ouvir a Sua
voz. Torne uma prática agradecer a Deus por estar consigo a cada hora e por tudo o que Ele
tem feito por si.
Não se esqueça, Ele está SEMPRE CONSIGO, DANDO-LHE TODA A SUA ATENÇÃO!

Depois permita que o seu CONTACTO com Deus produza a sua CONDUTA com Deus!
Isto significa que se está a treinar para OUVIR constantemente de Deus para o ajudar a saber
o que fazer e depois depender da SUA AJUDA para o fazer. A maior parte do tempo será
fácil saber o que Ele quer que faça pensando no seguinte, “O que é que Jesus faria no meu
lugar?” Se Deus quer que faça algo que não é fácil de determinar pela situação, Ele irá dizer-lhe
o que deve fazer, SE estiver a ouvir. Então OUÇA continuamente a voz de Deus. E lembrese, Ele está SEMPRE CONSIGO!
5. Sempre que compreender que agiu ou falou à parte de Deus, sem dar atenção a Deus ou sem
depender d'Ele, não permita que satanás o desencoraje. Leia João 1:5-10. Sem demora, faça
o que o versículo 9 diz, que é .................................................................................................
O que é que Deus sempre faz em resposta à sua oração? ......................................................
6. Repare como é tão importante falar aos outros sobre a sua fé em Jesus, como está escrito em
Mateus 10:28-39. Verá que pensamentos e palavras surgirão de repente na sua mente e sairão
pela sua boca quando falar de Jesus a alguém e ao conhecer mais a Deus. Deus ajuda os Seus
filhos a dizer as coisas certas quando falam d'Ele às pessoas.
LEMBRE-SE: Continue o seu tempo de estudo e de oração DIARIAMENTE. Faça também a
Lição 3 ANTES da próxima reunião regular com o seu amigo cristão. Além de estudar a Lição 3,
fale-lhe de tempos em que ouviu Deus a falar consigo, o que faz como resposta, e o que aconteceu
depois disso. Continue também a ir às reuniões regulares da igreja em: .....................................
USO DA FOLHA DE TRABALHO PARA O ESTUDO BÍBLICO:
Esta semana faça uma folha de trabalho para CADA CAPÍTULO todos os dias. Continue a
avançar com o seu estudo. Compreenderá melhor os detalhes depois de compreender as coisas
principais. Agora o seu alvo é descobrir essas coisas principais. Copie os títulos todos os dias
e proceda com o estudo do capítulo seguinte. Mantenha em mente que o Espírito de Deus está
consigo para o ajudar a compreender, à medida que se esforça para usar a mente que Deus lhe deu.
Leia João 14:26 e 16:13 e lembre-se do que Jesus lhe prometeu quando estuda.

FOLHA DE TRABALHO DE ESTUDO BÍBLICO:
Secção na Bíblia: .........................................

Data: ___/ ___/ ___

COISAS IMPORTANTES QUE VEJO
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

COMO SE APLICAM À MINHA VIDA
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

LIÇÃO
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(Mateus 22:35-40)
INTRODUÇÃO: A verdadeira adoração flui sempre de um coração cheio de amor.
I.

A verdadeira adoração exige ver Deus como Ele é na realidade (João 4:23-24).
A. Deus É AMOR e Ele dá-lhe o Seu amor verdadeiro e puro (Efésios 2:4-10)!
1. Quem é que começou a amar? __ Deus ou o ___ homem (I João 4:10, 19).
2. Deus amou-o porque você era bom (Romanos 5:8)?................................................
B. Deus é Espírito (João 4:24), então o Seu amor é espiritual.
1. Como e onde é que o amor de Deus vem até si (Romanos 5:5)?...............................
2. O amor de Deus produz mudança, que começa no interior.
a. O seu coração é transformado pelo Espírito de Deus que o ama (Ef 3:14-21).
b. SABE pelo Espírito a dizer ao seu espírito que é um _____ de Deus (Romanos
8:15-18).
3. Leia Romanos 8:12-14. O seu EU NATURAL (aquilo que é à parte da influência de
Deus na sua vida) é muitas vezes chamado de “carne” na Bíblia. Ainda QUER
controlar o que faz, tal se explica em I João 2:15-17, mas já não tem de continuar a
obedecer aos seus desejos. Esse controlo está agora QUEBRADO, como se explica
em Romanos 8:13. Se depende a cada momento do poderoso Espírito de Deus que
vive em si, Ele irá LIBERTÁ-LO de obedecer aos seus velhos desejos e irá dar-lhe
força espiritual para obedecer a Deus, como se explica em Romanos 6:6-13.
C. Só poderá começar a VER Deus como Ele na realidade é DEPOIS de O receber e de
PERMITIR QUE ELE O AME.
1. Leia João 1:12-13. Aqueles que O “____________” são aqueles que “creram no Seu
nome” e “nasceram de Deus.”
2. Leia João 6:55-57. Permita que Jesus o ame ao recebê-l'O na sua vida, tal como você
permite que a comida e a bebida o ajudem ao ____________ e ____________.
3. Uma VERDADEIRA VISÃO de Deus vem através de uma EXPERIÊNCIA
PESSOAL com Deus (João 9:1-7, 35-38, observe especialmente os versículos 3738!). O cego só começou a compreender o amor de Jesus por ele depois de Jesus o
ter curado. Pode “ver” (compreender) Deus muito melhor depois de permitir que Ele
lhe mostre o Seu amor por si de formas específicas. O que é que Deus tem feito por
si que o ajuda a compreendê-l'O melhor? .................................................................

II.

A verdadeira adoração começa com uma EXPRESSÃO DE GRATIDÃO A DEUS em
RESPOSTA ao Seu amor que experimentou. Leia Lucas 17:11-16!
A. Gratidão é um sentimento de reconhecimento interior em relação à PESSOA que
mostrou amor.
1. Será que uma pessoa pode receber benefícios de Deus, sem estar grato A Deus por
aquilo que Ele tem feito (Lucas 17:17-18; Mateus 18:27-32)? ................................
2. Na sua opinião, porque é que os nove leprosos e o escravo perdoado foram ingratos?
..................................................................................................................................

3. Porque é que só um leproso voltou (Lucas 17:15-18)?.............................................

B. DIZER “Obrigado” DÁ HONRA àquele que deu, em reconhecimento do VALOR do
benefício recebido.
1. O único leproso demonstrou uma resposta de verdadeira gratidão ao Senhor. Lucas
17:15-16: “... Voltou, ___________ a Deus... dando-lhe graças.” Jesus descreveu a
resposta do leproso como adoração: versículo 18, “______________”
2. O que é que Deus deseja DE SI, em resposta ao Seu amor por si (Filipenses 4:6;
Efésios 5:20)?............................................................................................................
III. A verdadeira adoração é entregar-se totalmente a Deus. Significa amar a Deus com
todo o seu ser. Esta é a verdadeira resposta à forma como Ele já o ama (Mateus
22:35-38).
A. “Com todo o seu CORAÇÃO:”
1. Veja primeiro quão precioso (valioso) é para Deus.
2. Responda tornando-O o maior tesouro do SEU coração.
B. “Com toda a sua ALMA:”
1. Veja primeiro quão profundos são os desejos de Deus por si e até que ponto Ele Se
deu a Si próprio para o servir.
2. Responda do mais profundo da sua ALMA amando a Deus e dedicando as suas
energias para O servir.
C. “Com toda a sua MENTE:”
1. Veja quão importante é nos pensamentos de Deus.
2. Responda ao encher os SEUS pensamentos diários com Deus e ao torná-l'O o
objectivo mais importante do seu estudo.
D. “Com TODO o seu coração... alma... mente:”
1. Pense no que está escrito nas secções A, B e C. Pense também no GRANDE preço
que Deus pagou por si, quão GRANDES planos Deus tem para o continuar a amar
e quão PERTO Ele está de si.
2. Se Deus o ama assim tanto, a resposta certa é amá-l'O com (escolha um) (algum)
(todo) o seu coração, alma e mente. Quanto mais compreende o amor de Deus por
si, mais amará Deus de uma forma tão profunda e completa que Deus estará ACIMA
de tudo na sua vida em importância, afeição e actividades. O VERDADEIRO
AMOR E ADORAÇÃO respondem a Deus considerando-O como O mais
importante de toda a sua vida - agora e para sempre (I João 2:15-17)!
IV. A verdadeira adoração acontece quando o seu AMOR DE CORAÇÃO por Deus
produz as suas acções.
A. Um coração egoísta coopera com _____________ para o pecado (Efésios 2:2-3).
1. Os versículos seguintes mostram o motivo porque a maioria das pessoas faz as coisas
que fazem (João 5:44; 8:23, 34, 38-47; 12:43; I João 2:15-17). Quais são algumas
das razões? ..............................................................................................................
..................................................................................................................................
2. Porque é que um coração egoísta finge adorar a Deus (Mateus 6:1-8)? ...................
..................................................................................................................................
Deus recebe esta adoração?.......................................................................................
B. Deus quer que VIVA DO SEU CORAÇÃO, isto é, que faça tudo como parte do seu
amor por Ele. Isto é adoração em acção.

1. Jesus foi um exemplo perfeito (João 7:16-18; 8:26-29, 42, 50, 54-55).
2. João 8:28-29 refere-se a Jesus. O que é que esta passagem lhe diz a si, discípulo de
Jesus, acerca de como as suas acções PODEM SER como as dele “do interior para
o exterior”?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Como é que a adoração a Deus, a comunhão com Deus e a obediência a Deus andam
juntas (João 8:29; 15:14-15)? ...................................................................................
..................................................................................................................................
RESUMO: Pense como é importante para Deus que O adore verdadeiramente do seu
coração à medida que fala e anda COM ELE, inspirado no seu amor POR Ele!
COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (3) - com a ajuda do seu amigo cristão.
1. Deus amou-o primeiro e fica feliz quando O ama. Amar a Deus é muito semelhante com amar
uma pessoa. Dá a Deus a sua atenção, fala com Ele, agradece-Lhe por aquilo que Ele faz por
si e mostra-Lhe o seu amor através da sua conduta com essa pessoa. Com Deus, isto significa
fazer TUDO voluntariamente COM DEUS, dependendo da Sua direcção e ajuda. Isto é uma
vida de adoração!
2. Memorize o mandamento “Número Um” (Mateus 22:37). Este é um resumo do resto da sua
vida! Ore com fervor para que Deus lhe dê entendimento diariamente no que diz respeito à
obediência e à capacidade para FAZER.
3. Tempo Devocional DIÁRIO: Complete os capítulos 7 a 11 antes da próxima lição. Lembrese de:
a. ESTUDAR. Escreva o que vê em cada capítulo, usando o sistema da Folha de Trabalho
de Estudo Bíblico.
b. ORAR. SIGA as instruções da Lição 1 E as seguintes instruções:
i. PEÇA A DEUS para o perdoar pela forma como O tem desiludido através da
desobediência. (Ore especificamente sobre o que fez e que desiludiu a Deus.)
ii. AGRADEÇA-LHE pelas promessas que encontrou, mencionando-as especificamente.
Diga a Deus que confia n'Ele para fazer as coisas que Ele prometeu À SUA
MANEIRA!
iii. Fale com Deus acerca de quaisquer lutas ou problemas que tem, e PEÇA-LHE para o
GUIAR e AJUDAR a lidar com os mesmos à maneira de Deus.
iv. Peça também a Deus para o curar de qualquer doença no seu corpo. Ele cura
instantaneamente e também pouco a pouco. Às vezes Deus dir-lhe-á especificamente
o que Ele vai fazer se orar e crer que Ele fará uma certa coisa. Às vezes orará e não
saberá como Deus vai responder. PODE sempre saber que Ele OUVE a sua oração e
que Ele responderá no tempo que Ele escolher.
v. AGRADEÇA de novo A DEUS por ter vindo à sua vida, por o ter perdoado e por
todas as outras coisas que Ele tem feito por si recentemente.
LEMBRE-SE: Continue a falar de Jesus aos outros, incentivando-os a recebê-l'O como você.
Seja fiel a encontrar-se com o seu amigo e com a sua família na igreja. CONTINUE
REGULARMENTE a ter o seu Tempo Devocional com Deus, usando o sistema da Folha de
Trabalho de Estudo Bíblico que lhe foi entregue nas Lições 1 e 2. Complete a Lição 4 ANTES
da próxima reunião em: ................................................................................................................
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“Cooperando com Deus”
(Mateus 22:35-40)
INTRODUÇÃO: O que faz, depende do que Deus está a fazer e do que Ele lhe diz para fazer.
I.

Deus ordena-o a AMAR AS PESSOAS como Ele as ama.
A. Deus ama através do seu Filho, o “Bom Pastor” (João 10:1-18, 27-30).
1. Descreva o amor do Bom Pastor pelas Suas ovelhas: .............................................
.................................................................................................................................
2. Jesus queria que Pedro Lhe demonstrasse o Seu amor. O que é que Jesus disse a
Pedro para fazer, para mostrar o seu amor por Jesus (João 21:15-17; I João
4:21)?.......................................................................................................................
3. Ouve Jesus a dizer-lhe a mesma coisa? ...................................................................
4. Leia os dois mandamentos em Mateus 22:36-39. Escreva o primeiro mandamento
com palavras suas: ..................................................................................................
5. Escreva o segundo mandamento (v.39) com as suas próprias palavras: .................
.................................................................................................................................
e repare nos versículos seguintes (João 13:34; I João 4:21).
6. Como é que pode saber COMO amar à maneira de Deus (João 13:34; I João 3:16;
5:2)? ........................................................................................................................
RESUMO: DEUS ama pessoas e ordena que as ame.
B. O amor de Deus por si dá-lhe amor pelas pessoas (I João 4:7-21).
1. Todo o amor COMEÇA e flui DE Deus (I João 4:9-10, 16, 19). Por sua vez, deve
ser amoroso e ___________ a Deus (o “primeiro” mandamento) para continuar a
RECEBER o amor de Deus (João 14:20-23).
2. Pode então dar aos outros DO amor que recebeu de Deus, o qual é obedecer ao
segundo mandamento. Copie as frases de I João 4:7-12 que falam de amar os outros
com o amor que recebeu de Deus:............................................................................
.................................................................................................................................
Leia II Coríntios 1:3-4 com uma mensagem muito semelhante.
3. Quando ama os outros membros da família espiritual desta maneira, o que é que isso
prova (João 13:35; I João 4:7)? ...............................................................................
.................................................................................................................................
(Repare que Jesus disse, “SÃO Meus discípulos,” não “eram.” Este tipo de amor
prova que está AGORA ligado com Jesus como Seu discípulo. Só pode amar os
outros com o tipo de amor de Jesus SE RECEBER ESSE AMOR DE JESUS através
da sua ligação com Ele como Seu discípulo. I João 3:9-18; 4:7, 12.)
4. Quão importante é que o amor de Deus flua através de si para os outros (I João 3:10,
14-15; Mateus 5:43-48)? ........................................................................................
.................................................................................................................................
5. Qual é o princípio para amar o “próximo” no segundo mandamento (Mateus 22:39)?
.................................................................................................................................
6. A melhor maneira de se amar a si próprio é PERMITIR QUE DEUS O AME
confiando e obedecendo a Ele. A melhor maneira de amar o seu próximo como a si
próprio é AJUDÁ-LO A RECEBER O _________ DE DEUS AO:

a. Ser um canal da bondade amorosa de Deus tal como Ele é.
b. Ajudá-lo a CONHECER DEUS pessoalmente,para que possa receber o Seu amor
directamente confiando e obedecendo a Ele.
RESUMO: Deus derrama o Seu amor EM si para que o Seu amor possa FLUIR para os
outros.
II.

O amor responde a NECESSIDADES particulares.
A. As necessidades são diferentes e exigem acções diferentes para as suprir. Leia sobre o
“próximo” em Lucas 10:29-37.
1. Escreva todos os actos de amor/misericórdia demonstrados nesta história.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Qual é a misericórdia em Mateus 18:27, 33? ..........................................................
3. Jesus veio porque o Seu Pai “_____ o mundo” (João 3:16). O amor preocupa-se
com as necessidades. Qual foi a MAIOR NECESSIDADE que Jesus veio suprir
(João 11:25-26, 40-45; 12:44-50)? ..........................................................................
B. Ser uma “TESTEMUNHA” é responder à maior necessidade do homem (Actos 1:8).
1. Quando fala aos seus amigos e família como Jesus transformou a sua vida, está a ser
uma ____________ de Jesus para eles.
a. Lembre-se, está a amar “o seu próximo” (exemplo, a pessoa perto de si) “como
a si próprio” ao AJUDÁ-LO a saber como RECEBER O AMOR DE DEUS.
b. Conte a sua história de uma forma pacífica, com fé de que o ________ fará a Sua
parte, que é __________________ (João 16:7-8). (As pessoas podem discutir
sobre aquilo em que crê, mas não podem argumentar contra aquilo que lhe
aconteceu.)
2. O que é que I Pedro 3:15 diz para estarmos sempre prontos a fazer?.....................
.................................................................................................................................
3. Para o ajudar a preparar-se, escreva numa folha a história de como colocou a sua fé
em Jesus (para que possa ser capaz de contar a história de uma forma sucinta).
Esforce-se para que seja clara e concisa. Se o tempo permitir, poderá sempre
acrescentar pormenores quando estiver a falar.
4. Algumas pessoas não estão interessadas ou ficam zangadas quando lhes falar de
Jesus. Precisa de se juntar a muitas pessoas à volta do mundo numa oração para ter
AMOR genuíno pelas pessoas, quer aceitem ou rejeitem a sua mensagem, e por
OUSADIA simples para falar a mensagem de Cristo “com gentileza e respeito,” sem
estar limitado pelo medo (Mateus 5:43-48; Actos capítulo 4).

COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (4) - com a ajuda de um amigo cristão.
1. Elabore uma lista para obedecer aos dois mandamentos mais importantes. Tenha a lista
sempre consigo para o ajudar a lembrar-se e para acrescentar coisas. Lembre-se que tudo o
que Deus lhe manda fazer, Ele ajuda-o a fazer. A chave é PEDIR e continuar a pedir (Mateus
7:7-8), e depois AGIR em fé de que Ele o ajudará a fazer.
2. Tempo Devocional DIÁRIO: Leia os capítulos 12 a 16 antes da próxima lição.
a. ESTUDE cada capítulo e depois escreva o que vê, usando o sistema da Folha de Trabalho
de Estudo Bíblico.
b. ORE: Continue a ORAR de acordo com as instruções anteriores. Peça a Deus para o ajudar
a viver na Sua direcção e força e no Seu AMOR. Peça-Lhe também o guiar a pessoas cujos
corações Ele está a preparar e para o ajudar a dizer o que Ele quer que fale em amor.
3. Fale com o seu Amigo Discipuladoro que está a aprender do livro de João. Compartilhe como
Deus o tem ajudado a obedecer, e também onde falhou em obedecer. Ele celebrará consigo a

alegria de Deus pelas suas vitórias e o perdão de Deus pelas suas derrotas (pecados).
(LEMBRE-SE de I João 1:9!!) O seu amigo também o encorajará e orará por si para cooperar
com Deus para produzir as atitudes e acções correctas na sua vivência diária.
LEMBRE-SE: Continue o seu Tempo Devocional TODOS OS DIAS e complete a Lição 5 antes
da sua próxima reunião no dia __________________ para estar com o seu amigo.
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(Baptismo nas Águas)
INTRODUÇÃO: Ao ser baptizado nas águas, está a obedecer a Deus e está a ser uma
testemunha.
I.

O baptismo nas águas é um ANÚNCIO PÚBLICO da sua nova fé em Jesus.
A. O baptismo nas águas está sempre acompanhado de uma fé pessoal em Deus através de
Jesus.
1. Em Mateus 28:19, quem é que Jesus diz para baptizar?..........................................
2. Em Marcos 16:16 Ele diz, “Quem ____________ e for baptizado.”
3. Quem foi baptizado na igreja primitiva (Actos 2:38; 8:12)? ....................................
...................................................................................................................................
B. Ser baptizado mostra que fé em Jesus significa OBEDECER-Lhe como Rei.
1. Em Mateus 28:18-20, Jesus dá instruções no que diz respeito ao baptismo. Estas
instruções são (sublinhe uma) sugestões / mandamentos.
2. Quando obedece a Jesus, está a mostrar o seu _________ por Ele (Jo 14:15).
3. Os cristãos primitivos obedeceram a este mandamento. Leia isto em Actos 2:38, 41;
8:12; 9:18; 10:48; 16:33; 18:8. Quer juntar-se a eles em obediência a este
mandamento? ______
Quando? _______________________

II.

O baptismo nas águas é uma DESCRIÇÃO (figura) da conversão (Romanos 6:1-7).
A. Representa o PERDÃO, mostrando que os seus pecados foram “________” (Actos
22:16; I João 1:9). É como se entrasse debaixo de água “sujo” (com pecado) e saísse
“limpo” (perdoado).
1. A Bíblia usa uma palavra para descrever o pagamento dos seus pecados. Esta
palavra é “justificação” (Romanos 5:1). O processo de justificação descreve-se em
Romanos 6:3-7.
a. Deus vê-o COMO SE a morte de _______ fosse a SUA própria morte, porque
a morte de Jesus PAGOU COMPLETAMENTE os nossos pecados (Romanos
6:5).
b. Porque a EXIGÊNCIA (penalidade da morte) da lei de Deus está agora paga,
NÃO está ______________ da lei (Romanos 6:14).
c. Então com a sua dívida paga, JÁ NÃO ESTÁ CONDENADO pela lei de Deus
(Romanos 8:1-2). O que é que diz a isso? _________________________)
2. Agora que já não está condenado pelo pecado à morte eterna, também foi liberto do
DOMÍNIO do pecado sobre a sua conduta. Jesus QUEBROU O PODER DO
PECADO na sua vida!
a. Romanos 6:6-7, “Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não _________ mais ao
pecado. Porque aquele que está morto está ____________ do pecado.”
b. Romanos 6:12, “Não ________ , portanto, o pecado, no vosso corpo mortal.”
Quando o pecado reina, está a “___________ às suas concupiscências” (ver
também Romanos 6:14).
c. Que coisas o dominavam, mas agora já não o dominam? ...................................
B. Nova Vida: Ressuscitou com Jesus para “____________” (Romanos 6:4). (O passar

por baixo de água é como se fosse enterrado, e depois ressuscitasse com nova vida.)
1. Está livre do pecado e LIVRE para “________ COM” JESUS (Romanos 6:8).
2. Porque agora está unido com Jesus, está livre para ter um NOVO
COMPORTAMENTO (conduta) (Romanos 6:4-22).
a. Agora é POSSÍVEL para si ter um novo comportamento (conduta) (João 14:8-18;
15:4-17).
b. Agora deve ter um novo comportamento (João 15:1-6).
c. O seu novo comportamento é um TESTEMUNHO, tal como foi com Jesus (João
14:5-11; v.11: “Creram... por causa das mesmas______________.”)
3. Ressuscitou com Jesus para a VIDA ETERNA (Romanos 6:5, 9, 22-23).
a. O que é que acontecerá ao seu corpo quando for levantado da morte (I Coríntios
15:3-8, 35-57)? ....................................................................................................
b. Onde é que estará durante a sua vida eterna (João 12:25-26; 14:1-3)?................
RESUMO: Ao ser baptizado nas águas, está a: 1) ANUNCIAR a sua fé em Jesus, 2)
mostrar o seu amor por Ele ao OBEDECER ao Seu mandamento, 3) AMAR os outros ao
levá-los a Jesus, e a 4) IDENTIFICAR-SE publicamente com a família de Deus. (Fale com
o pastor da igreja onde se reúne para marcar a data para o “anúncio do seu nascimento
espiritual.”)
COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (5) - com a ajuda de um Amigo Discipulador
1. O plano de Deus para o baptismo nas águas é um acontecimento muito importante da sua
vida. Na igreja primitiva este baptismo realizava-se logo após a conversão. É como um
funeral e uma festa de anos. A parte do funeral é dizer adeus ao seu velho homem egoísta que
morreu com Cristo. A festa de anos é o reconhecimento alegre do seu novo eu, recentemente
nascido de Deus e nascido na Sua família. Uma parte normal da cerimónia consiste de palavras
de “testemunho” da pessoa que está a ser baptizada, explicando em palavras simples que
agora pertence a Jesus.
2. O aspecto visível do baptismo consiste numa mensagem por si só da sua fé em Cristo. Uma
sólida mensagem adicional pode vir através de algumas palavras sinceras da sua parte que
Deus pode usar para falar aos corações dos incrédulos. As suas palavras também darão alegria
à sua família, que lhe está a dar as boas-vindas ao reino de Deus. Peça a Deus para colocar na
sua mente o que ELE quer que diga para ser uma testemunha para Ele. Não se preocupe com
isso, apenas ore sinceramente e creia que o Espírito de Deus lhe dará as palavras certas.
Confie n'Ele e abra a sua boca.
3. Tempo Devocional DIÁRIO: Leia os capítulos 17 a 21 antes da próxima lição.
a. ESTUDE cada capítulo, usando o sistema da Folha de Trabalho de Estudo Bíblico. (Faça
um destes estudos para cada capítulo em João e guarde-os num livro de apontamentos.)
b. ORE: Continue a orar. Peça a Deus para tornar o seu baptismo nas águas um “anúncio de
nascimento” eficaz que Deus usará para falar aos corações da sua família e amigos
incrédulos e para que a sua vida diária seja uma proclamação contínua da mudança que
Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Use Mateus 5:16 como um guia para a oração.
LEMBRE-SE:
1. Peça ao amigo cristão para fazer os preparativos necessários para ser baptizado nas águas, e
faça as “coisas importantes” em preparação para que o seu baptismo honre a Cristo.
2. Continue o seu Tempo Devocional DIÁRIO e complete a Lição 6 antes do próximo encontro
com o seu amigo, que será no dia:...........................................................................................

“Conhecer a Deus Como Pai”
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(Mateus 6:9-13)
INTRODUÇÃO: Jesus dá-nos directrizes para orar e viver. Esta lição e as próximas focarão a
“Oração do Senhor.”
I. Quando ora, Deus quer que O veja como o seu PAI NO CÉU.
A. O amor e a adoração verdadeiros exigem uma visão clara de Deus (João 4:22-24).
1. Deus vê-o e relaciona-se consigo (como você É) (como QUER que Ele o veja).
(Sublinhe uma.)
2. Deus quer que O veja e se relacione com Ele (como Ele É) (como PENSA que Ele deve
ser). (Sublinhe uma.)
3. Como é que o seu “Pai no céu” é semelhante ou não ao seu pai terreno? (Mantenha esta
pergunta em mente ao estudar esta lição. Escreva a sua resposta DEPOIS de
completar a lição.) ........................................................................................................
......................................................................................................................................
B. Como seu Pai celestial, Deus ADOPTOU-O como Seu filho amado, eterno.
1. Como é que se sente em relação ao facto do único Deus vivo e verdadeiro, o Criador de
todo o universo, ser o SEU PRÓPRIO Pai? ................................................................
2. Leia Romanos 8:14-18. Porque é que Ele quer que O chame de “Pai”?.......................
......................................................................................................................................
3. Como é que Deus revela o Seu “coração de pai” em Mateus 10:28-31?......................
......................................................................................................................................
4. A oração de Jesus ensinada em Mateus 6:9-13 mostra que Deus já QUER fazer coisas
para si. Quais são essas coisas?...................................................................................
......................................................................................................................................
O que é que tem de fazer para receber (Mateus 7:7-11)? ............................................
5. Quais são os planos que Deus tem para o seu futuro (Efésios 2:7)?............................
......................................................................................................................................
C. Como é que está a responder ao seu Pai no céu?
1. Já experimentou os sentimentos descritos em Romanos 8:15-16 e Hebreus 4:15-16?
Explique. .....................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Leia a promessa em Romanos 8:28. Todas as pessoas são tentadas, por vezes, a pensar
que Deus falhou para com elas de alguma maneira. Já sentiu esta tentação? Explique.
......................................................................................................................................
3. O próprio Jesus experimentou a maior prova de fé ao morrer pelos seus pecados. Sinta
a sua luta, fé e vitória em João 16:32 e Marcos 15:34.
RESUMO: O seu Pai celestial é muito paciente com as suas lutas de fé à medida que cresce
em CONFIANÇA n'Ele como o seu PAI CELESTIAL AMOROSO. O conhecimento desta
verdade acrescentará muito significado a estes versículos maravilhosos de Hebreus 2:14-18;
4:14-16! Esteja sempre disposto a orar Marcos 9:24.
II. O seu Pai celestial quer que conheça a Sua AUTORIDADE (Mateus 6:9-10, 13).

A. Que palavras expressam a autoridade de Deus? ...............................................................
B. Quanta autoridade é que Deus tem e porque é que Ele tem tanta autoridade? Pense na
passagem acima e em I Timóteo 6:13-16 e escreva a sua resposta....................................
...........................................................................................................................................
C. Que sentimentos inundam o seu coração quando reconhece que o SEU Pai celestial tem
tanto poder e autoridade? (Observe os sentimentos descritos em Mateus 10:28-42;
Hebreus 2:14-18; 4:1-2, 11-16.) .......................................................................................
...........................................................................................................................................
III. O seu Pai-Rei quer que veja a Sua natureza SANTA (Mateus 6:9).
A. O amor verdadeiro deseja compreensão real. Deus quer que compreenda a Sua santidade
e quer que ajude outros a vê-l'O como santo. Reflectir sobre isto ajudá-lo-á a
compreender porque Deus quer que ore “Santificado seja o Teu nome.”
1. “Santo” significa “separado como sagrado e puro.”
2. “Nome” refere-se à reputação da pessoa que tem o nome, por exemplo o tipo de
pessoa que a maioria das pessoas pensa que essa pessoa seja.
3. “Santificado seja o Teu nome” significa que está a pedir a Deus para o ajudar a si e aos
outros a VER Deus como santo e a COMPREENDER a Sua santidade.
B. Estude Apocalipse 4:1-11 e escreva as palavras-chave que descrevem Deus no céu:
.........................................................................................................................................
RESUMO: A oração deve COMEÇAR com “UM OLHAR PARA DEUS.” Deixe que
Deus lhe apresente a Sua verdadeira imagem através da Sua palavra escrita e do Espírito
Santo para lhe revelar o SEU PAI CELESTIAL E SANTO.
COISAS IMPORTANTES PARA FAZER (6) - com a ajuda de um amigo cristão
1. Não é espantoso que pode ir directa e pessoalmente ao REI que está acima de todos os reis
da terra ou no mundo espiritual, e pode ser amado e cuidado directa e pessoalmente por ESTE
MESMO REI QUE É DE FACTO O SEU PAI ETERNO? Pode conhecer a Deus por si
mesmo, se este é o MAIOR DESEJO da sua vida e se “PERMANECER N'ELE.” As lições
6 a 10 levá-lo-ão através da “Oração do Senhor.” Esta é uma oração modelo que o próprio
Jesus deu como uma ajuda MUITO importante no processo de conhecer a Deus. Comece de
imediato a usar toda esta oração como um guia para a sua oração. À medida que ora esta
oração Deus vai-lhe mostrar coisas antes de concluir estas lições. Peça a Deus para realmente
o ajudar a estar em “sintonia” com este estudo da Oração do Senhor e com aquilo que Ele quer
que descubra ao orar.
2. A “Oração do Senhor” começa com ADORAÇÃO! Veja Deus como Ele é revelado nesta
oração e honre-O ao orar em resposta àquilo que vê:
a. Diga-Lhe o que vê.
b. Louve-O por QUEM/QUE Ele é e por aquilo que Ele tem FEITO.
c. Agradeça-Lhe por aquilo que Ele tem feito POR SI.
d. Diga-Lhe que se sente honrado por falar d’Ele aos outros.
e. Seguidamente encontra um exemplo de como falar com Deus:
“Deus, obrigado por não seres um tirano zangado e cruel que me faz tremer de medo. Tu
és o MEU PAI no céu! Tu és santo e eu sou pecador, mas eu posso vir livremente a Ti
porque o Teu Filho pagou os meus pecados. Eu te amo, Pai, e eu quero ser um filho que
Te agrada com o meu amor. Ajuda-me a falar de Ti aos outros, para que Te possam adorar
como santo e conhecer o Teu grande amor.” (Agora ore com palavras suas. Deus não está
interessado em palavras bonitas. Ele aprecia profundamente as orações sinceras que

procedem do coração.)
3. De seguida encontra um resumo das secções estudadas:
a. “ELEVE OS SEUS OLHOS PARA DEUS” (v. 9, 13) - Adore-O no princípio e no fim.
b. “ORDENE O SEU DIA SEGUNDO A VONTADE DE DEUS” (v. 10)
c. “PEÇA AS SUAS NECESSIDADES DIÁRIAS” (v. 11-12)
d. “DEPENDE D'ELE TODO O DIA” (v.13)
4. Tempo Devocional DIÁRIO: Parabéns por ter terminado o Evangelho de João! Comece agora
um estudo de Mateus 6:1-15, que é o ensino de Jesus sobre a oração. Continue a orar de
acordo com as instruções das Lições 1-3 e use a “Oração do Senhor” como modelo.
LEMBRE-SE: Complete a Lição 7 antes de se encontrar com o seu amigo em: ........................

“Você é um Cidadão do Céu”

LIÇÃO

7

(Mateus 6:10)
INTRODUÇÃO: Deus quer filhos que Lhe queiram obedecer e que querem que outros Lhe
obedeçam.
I.

Deus tem agora um reino na terra (Mateus 6:10, 13).
A. O reino de Deus está onde as pessoas obedecem ao Rei porque O amam e confiam n'Ele
(“Seja feita a Tua vontade...).
1. Jesus disse que se O ___________ fará o que Ele diz (João 14:15).
2. A obediência é também um acto de _________, como está escrito em Romanos 1:5.
a. A obediência demonstra fé e confiança na autoridade e sabedoria daquele que nos
dá o mandamento (Romanos 1:3-4).
b. A obediência mostra fé e confiança no que diz respeito a ser cuidado por Aquele
a quem obedecemos (Mateus 6:11-13, 33).
B. O reino de Deus aumenta quando a OBEDIÊNCIA aumenta...
1. Quanto mais obedece a Deus, mais o Seu reino será demonstrado na sua conduta.
2. Quando MAIS pessoas se tornam cristãs, o reino de Deus aumenta. (O reino de
Deus cresceu no dia do seu nascimento espiritual em ..............................................
3. Quando ora e ajuda outros a virem a Jesus, ou ajuda as pessoas a Lhe obedecerem
mais, está a contribuir para que o reino de Deus venha. Descreva algo que fez
recentemente para contribuir para a vinda do reino de Deus: ..................................

II.

A obediência a Deus inclui a obediência às Suas autoridades na terra (Romanos 13:17).
A. Quais são as razões de Deus para ter governantes terrenos (Romanos 13:4)?..............
.......................................................................................................................................
1. De acordo com os pirncípios de Deus, como é que as seguintes pessoas em
autoridade devem de agir em relação aos que estão debaixo da sua autoridade?
a. Governos (Romanos 13:3-4)...............................................................................
b. Supervisores no trabalho/empregados (Colossenses 4:1)....................................
c. Líderes da igreja (Hebreus 13:17)........................................................................
d. Pais (Efésios 6:4).................................................................................................
e. Maridos (Efésios 5:25-29)..................................................................................
2. Os governadores terrenos são responsáveis perante ______ pela forma como agem
em relação às pessoas debaixo da sua autoridade (Romanos 13:6; Efésios 6:9;
Hebreus 13:17).
B. Deus planeou diferentes tipos de obediência a diferentes autoridades (Romanos 13:7-8).
1. Os filhos devem _________ aos pais (TODAS AS PESSOAS devem HONRAR os
pais). (Efésios 6:1-2)
2. As esposas devem _______________ e ____________ os maridos (Efésios 5:22-24,
33).
3. Os membros da igreja (I Tessalonicenses 5:12-13; Hebreus 13:7, 17-19)................
..................................................................................................................................
4. Empregados (Efésios 6:5-7)......................................................................................
5. Cidadãos (Romanos 13:1-7; I Timóteo 2:1-2)..........................................................
..................................................................................................................................

(Outras passagens sobre a obediência aos que exercem autoridade terrena: Romanos
13:8-10; Efésios 5:21; I Pedro 3:1. Nota: A “submissão” (obediência aos que estão
em autoridade) nem sempre é silenciosa. É uma cooperação VOLUNTÁRIA.)
C. Deus abençoa aqueles que obedecem às autoridades terrenas. Estas pessoas estão ao
mesmo tempo a obedecer a Deus.
1. Escreva as promessas de Efésios 6:1-8.....................................................................
2. Deus anulará os efeitos do maltrato ou direcção incorrecta que experimenta através
das autoridades terrenas, se CONFIAR em Deus e manter um espírito obediente.
Deus IRÁ cumprir Romanos 8:28!
3. Em Romanos 8:28, a quem é que Deus fez a promessa?..........................................
Isto descreve-o? .......................................................................................................
4. Com que situação autoritária está agora a lutar? _______________________ Ore
tendo em mente Romanos 8:28. Que coisas na sua situação presente são difíceis de
crer que Deus “fará contribuir para o bem?” ............................................................
5. Pode pensar nalguma coisa boa que Deus deseja fazer na sua vida (para o ensinar, ou
transformar ou mudar as suas circunstâncias) ao permitir esta situação na sua vida?
Descreva. ..................................................................................................................
Está a confiar e a obedecer a Deus? ..........................................................................
6. Que mudanças quer que Deus faça na forma como responde/reage a essa pessoa em
autoridade? ...............................................................................................................
RESUMO: Viver de acordo com “Venha o Teu reino” resultará na GLÓRIA DE DEUS E
NO SEU BEM. Considere os resultados da rebelião desde Génesis 3:1-24! Viva agora
como um cidadão do reino futuro de Deus que será eterno!
COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (7) - com a ajuda de um amigo cristão
1. “A Oração do Senhor” começa com ADORAÇÃO (“ELEVE OS SEUS OLHOS PARA
DEUS”) e continua com RENDIÇÃO à vontade do Rei (“ORDENE O SEU DIA DESTA
MANEIRA”). Use o versículo 10 como um guia para a segunda parte da sua oração de acordo
com este modelo de oração. Exemplo: “Senhor, eu quero o Teu reino na minha vida diária.
Ajuda-me a ficar atento a Ti, para que me possas dirigir e revestir de poder para fazer a Tua
vontade durante este dia. Eu preciso de ajuda nesta área: (nomeie situações nas quais espera
ser testado). Que a Tua vontade seja feita nas vidas dos outros (nomeie), e também (depois
ore pela vontade de Deus nas suas vidas e seja específico).
2. Quem é que está em autoridade sobre si, mas que é difícil para si lhe obedecer voluntariamente?
Peça a Deus para encher o seu coração com AMOR por essa pessoa (lembre-se de Mateus
5:43-48) e também para lhe DAR uma ATITUDE de OBEDIÊNCIA VOLUNTÁRIA.
(Avance e FAÇA COMO SE tivesse uma atitude de obediência voluntária e ficará espantado
de como os sentimentos e atitude correctos virão a si do Senhor, DEPOIS de ter adoptado a
atitude correcta! LEMBRE-SE, sentimentos correctos FLUEM de acções correctas!)
Lembre-se que à medida que, pelo poder do Espírito, se submete voluntariamente à autoridade
da pessoa que está ABAIXO DE DEUS, a sua conduta proporciona a Deus um outro canal
através do qual Ele pode operar na vida DESSA pessoa. A sua submissão dá outras
oportunidades a Deus para trabalhar na sua própria vida. Deus REALMENTE ABENÇOA
a pessoa que tem um espírito obediente.
3. Tempo Devocional DIÁRIO: Continue a estudar Mateus 6:1-15 em parte ou todo. Continue
a orar de acordo com as instruções das Lições 1-3.
LEMBRE-SE: Continue o seu Tempo Devocional TODOS OS DIAS e faça tudo o que Deus
colocar no seu coração através do seu estudo ou oração. Complete a Lição 8 antes da próxima
reunião com o seu amigo discipulador em: ..................................................................................

LIÇÃO
“A Sua Provisão Diária de Comida”

8

(Mateus 6:11)
INTRODUÇÃO: Deus criou-o com a necessidade de comida. Ele proverá para si quando O

adora, obedece e pede para: “Dá-nos o pão nosso de cada dia.”
I.

Deus é a FONTE de todas as suas necessidades físicas (Salmo 23:1).
A. Deus tem poder para suprir tudo o que necessita.
1. Quanto é que Deus possui (Salmo 24:1)?__________________. A quem é que você
e as suas coisas pertencem (Salmo 24:1; I Coríntios 6:20)? ....................................
2. Será que Deus lhe pode dar o que Ele tem (Salmo 104)?.........................................
3. Leia Mateus 6:25-30 e escolha a frase que completa esta afirmação verdadeira: “Os
RECURSOS de Deus são (às vezes não são suficientes) (apenas suficientes) () para
suprir as minhas NECESSIDADES.” (Compare Lucas 15:31.)
B. Deus QUER suprir as suas necessidades físicas. Leia Mateus 6:25-34.
1. Deus sempre conhece as suas necessidades de comida e roupa (Mateus 4:4; 6:11).
a. Quando é que Ele sabe o que você necessita (Mateus 6:8)?................................
b. Na sua opinião, quanto é que Ele conhece em relação às suas necessidades
(Mateus 6:8, 26, 32)? ________________ (Compare com Mateus 10:29-30.)
2. Deus promete suprir o que você precisa ou o que quer (Mateus 6:19-21)?............
3. QUANDO é que Ele promete suprir as suas necessidades, quando quer ou quando
precisa (Hebreus 4:16)? ..........................................................................................
C. Faça a SUA parte e poderá ter a certeza que Deus fará a SUA parte para suprir as suas
necessidades.
1. Deus quer que Lhe ________ para Ele suprir o que precisa (Mateus 6:11; 7:7-11).
Na sua opinião, porque é que Ele quer que peça? ..................................................
2. Mais importante do que as coisas materiais, o que é que Deus quer que procure em
primeiro lugar (Mateus 6:9-10, 24, 32-33)? Versículo 33, “Mas buscai PRIMEIRO
o _______________ de Deus e a Sua ________________.”
a. Quem é que neste mundo “busca em primeiro lugar” as coisas materiais
(v.32)?.................................................................................................................
.............................................................................................................................
Porque é que NÃO é necessário que torne as coisas materiais o objectivo número
um da sua vida (v.32)?.........................................................................................
b. Corre o perigo de não receber o que necessita, se considerar obedecer a Deus
como a coisa mais importante do que o suprimento das necessidades físicas?
____ Porquê? ......................................................................................................
RESUMO: Jesus diz-lhe para não se _____________ com o suprimento dessas coisas (Mateus
6:25, 27, 28, 31, 34). Porquê (6:24-34)?.....................................................................................
......................................................................................................................................................
II.

Pagar o “DÍZIMO” é a forma de Deus para que busque em primeiro lugar o Seu
Reino no que diz respeito ao uso do dinheiro.
A. O dinheiro por si próprio não tem valor. Nós damos dinheiro em troca daquilo que é
de valor real para nós. O objecto pelo qual dá dinheiro mostra o que é importante (tem
valor) para si.

1. Jesus disse, “Mais bem-aventurada coisa é ________ do que ______” Actos 20:3335. Veja também Efésios 4:28. Porque é que a bondade deve ser tão valiosa para
o cristão?
2. O seu dinheiro pode contribuir para a vinda do reino de Deus? _____ Como? ......
.................................................................................................................................
3. Está disposto a buscar PRIMEIRO o reino de Deus na maneira como gasta o seu
dinheiro? ______ Se fizer isto, o que é que Deus lhe promete em Mateus 6:33? ..
.................................................................................................................................
B. O “dízimo” (dez por cento do que uma pessoa ganha em dinheiro, propriedade,
colheitas ou animais) era uma quantia usada no mundo antigo para pagar os impostos
ou para HONRAR alguém numa posição mais elevada.
1. Abraão deu o dízimo dos despojos capturados para honrar Melquizedec (Génesis
14:16.20).
2. Jacó prometeu dar a Deus um “dízimo” se Deus o abençoasse com bens materiais
(Génesis 28:10-22).
3. Deus ordenou à nação de Israel que Lhe pagasse um dízimo de todos os lucros
materiais (Levítico 27:30-32). Estes dízimos eram dados aos sacerdotes como a
Deus. Deus instruiu que parte desses dízimos fossem usados para sustentar os
sacerdotes, as viúvas, os orfãos e os estrangeiros. A maior parte era usado para
oferecer sacrifícios a Deus.
4. Deus prometeu bênçãos abundantes aos judeus se eles O honrassem com dízimos
(exemplo, dar a quantia total como ADORAÇÃO do coração), Malaquias 1:6; 3:712.
a. Os dizimistas sinceros do Velho Testamento HONRAVAM a Deus (reter o
dízimo era roubar a honra devida a Deus, Malaquias 1:6; 3:7-12).
i. Eles honravam a Deus como o Criador, Governador Supremo e como o
DONO de toda a terra, INCLUINDO todas as “suas” possessões e bens
materiais (Salmo 24:1).
ii. Eles honravam a Deus como o PROVEDOR (Fonte) de todas as suas
necessidades físicas (Salmo 23:1-2).
b. Os dizimistas RECEBIAM benefícios da mão de Deus dando-lhe a Ele, tal como
um agricultor recebe benefícios de Deus através do crescimento das sementes que
lança à terra (Malaquias 3:10-11).
C. Deus AINDA abençoa aqueles que O honram com os Seus recursos materiais.
1. A melhor forma de honrar a Deus com os seus rendimentos é a norma que se
praticava no Velho Testamento de dar o dízimo como um acto regular de adoração
sempre que se recebia algum rendimento. Tal como a adoração, o dízimo deve ser
dado PRIMEIRO, para demonstrar a Deus que O quer honrar como o PRIMEIRO
recipiente do seu (na realidade d'Ele) rendimento. Este é também um acto de fé de
que Ele suprirá as suas necessidades à medida que responde primeiro a Ele. Dar os
dízimos na igreja local onde está debaixo de supervisão espiritual e onde se ensina
regularmente a Palavra (Gálatas 6:6) é semelhante a dar aos sacerdotes locais no
Velho Testamento para o seu sustento e para as necessidades locais das viúvas, etc.
(Malaquias 3:10).
2. Deus providencia para os cristãos que dão.
a. Paulo disse à igreja de Filipos que enviou dinheiro para as suas necessidades, “O
meu Deus ____________ todas as vossas _____________” (Filipenses 4:19).
b. Leia as palavras de Paulo (II Coríntios 9:5-15) dirigidas à igreja de Corinto que
tinha prometido uma ajuda para os crentes em Israel. Escreva por palavras suas
a ideia principal daquilo que Paulo está a dizer. .................................................

3. Deus também dá MAIS ao dador MAS PARA DAR aos outros. (Ver II Coríntios
9:8-11). (Versículo 8: “abundeis em _______________.”)
4. Deus ama que tipo de dador (II Coríntios 9:7)?.......................................................
RESUMO: Uma boa administração do DINHEIRO DE DEUS significa “buscar
PRIMEIRO o Reino de Deus” na administração do dinheiro, HONRANDO A DEUS com
uma QUANTIA REGULAR que dá como adoração (o princípio do “dízimo”) e em AMOR
para ajudar os necessitados. A sua fé será testada, mas verá como Deus o abençoará
generosamente quando dá tudo o que Ele lhe diz para dar! NUNCA dará mais do que Deus,
quando Lhe obedece nos dízimos.
COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (8) - com a ajuda de um amigo cristão.
1. Receber de Deus é parte do seu relacionamento recíproco com Deus, de maneira que está
sempre relacionado com o fazer algo da sua parte. No que diz respeito a receber a comida
diária, a sua parte é PEDIR e GASTAR como crê no seu coração que DEUS QUER que gaste.
(Reveja II Coríntios 9:7.) Seguidamente queremos dar-lhe uma ajuda para administrar o seu
dinheiro:
a. Escreva um ORÇAMENTO simples para o ajudar a planear um uso regular dos seus
rendimentos, para que possa controlar os gastos.
b. Inclua uma quantia regular (com a frequência que recebe os seus rendimentos) para dar a
Deus (como um acto de adoração). O dízimo (um décimo do rendimento) constitui a
melhor norma para praticar este tipo de dar, tal como foi ordenado por Deus a Israel no
Velho Testamento. PAGUE O DÍZIMO PRIMEIRO e descobrirá que o restante, se usa
o seu dinheiro para o dízimo e para as necessidades dos outros, será mais proveitoso do
que quando administrava as coisas como se o seu dinheiro fosse na realidade uma
propriedade sua.
c. Faça uma lista de TODAS as suas necessidades básicas e da quantia necessária para cada
coisa.
d. Inclua uma quantia mensal para ajudar a espalhar o Evangelho noutros locais.
e. Tente deixar algum dinheiro de parte para emergências suas ou dos outros. Esteja atento
a Deus com o objectivo de dar para necessidades que Deus traga à sua mente para casos
específicos (exemplo, Lucas 10:35). Caso contrário, gaste apenas o que estava no seu
orçamento e evite usar os cartões de crédito que o tornarão um escravo dos credores.
Confie em Deus de acordo com Filipenses 4:11-13.
f. DISCUTA o seu orçamento com o seu amigo cristão. Planeie falar sobre tudo isto à medida
que você e Deus administram o dinheiro de DEUS.
g. Para aprofundar os seus conhecimentos sobre como administrar o dinheiro de Deus, veja
Romanos 12:13; II Coríntios 9:6-11; Filipenses 4:11-19; I Timóteo 6:6-8; I João 3:16-18.
LEMBRE-SE: Satanás tentará mesmo desencorajá-lo, mas seja persistente e veja a fidelidade de
Deus. Continue a “permanecer” em Cristo, tenha o seu Tempo Devocional em Mateus 6:1-15
e ore de acordo com as instruções. Faça a Lição 9 antes do próximo encontro em: ...................

LIÇÃO
“A Sua Provisão Diária de Perdão”

9

(Mateus 6:12)
INTRODUÇÃO: Lembre-se que adorar e obedecer a Deus são necessários para receber comida
e também perdão.
I.

DEUS AMA OS PECADORES (exemplo, aqueles que O ofenderam!)
A. O PRIMEIRO passo de Deus ao amá-lo foi providenciar perdão.
1. Como é que Deus providenciou o perdão para si (Romanos 5:5-8)? ......................
.................................................................................................................................
2. Deus demonstrou a Sua prontidão para perdoar ao amar as pessoas ANTES de Lhe
pedirem perdão. De que maneira é que Ele demonstra o seu amor pelas pessoas que
NÃO Lhe pediram perdão (Mateus 5:45)?..............................................................
.................................................................................................................................
3. Antes de Jesus morrer na cruz para “adquirir” perdão para todas as pessoas, como
é que Jesus demonstrou que era “amigo dos pecadores” (Mateus 11:19; Marcos
2:13-17)?..................................................................................................................
.................................................................................................................................
B. O PRIMEIRO passo do homem para receber o amor de Deus é receber perdão.
1. Deus só pode dar-lhe as Suas maiores bênçãos DEPOIS de receber o Seu perdão.
Quais são estas “maiores bênçãos” (João 3:16-18; Efésios 2:1-10)? .....................
.................................................................................................................................
2. Depois de o perdoar, Deus CONTINUA a perdoá-lo quando se arrepende dos seus
pecados e Lhe pede perdão (Mateus 6:12; I João 1:9). Deve pedir pelo menos
todos/as (dias) (semanas) (meses). (Compare Mateus 6:11 com a sua necessidade
de comida e pense sobre quantas vezes PRECISA de perdão.)

II.

Deus ordena-o a AMAR OS QUE PECAM CONTRA SI (Mateus 6:12).
A. Porque é que Deus quer que perdoe os seus ofensores?
1. Para ser como o seu __________________ (Mateus 5:43-48).
2. Porque Ele o tem ______________! (Mateus 18:21-35; Efésios 4:32; Colossenses
3:13).
3. Porque Ele tornou possível para si perdoar (Mateus 18:32-33).
B. O que é que acontece QUANDO NÃO PERDOA os seus ofensores?
1. O que é que lhe acontece (Mateus 6:14-15; Hebreus 12:14-15; Efésios 4:26-27) se
não perdoar aos outros?...........................................................................................
.................................................................................................................................
2. O que é que acontece aos outros à sua volta (Hebreus 12:15)? ..............................
.................................................................................................................................
RESUMO: Para aproximar-se de Deus foi NECESSÁRIO perdão. É necessário perdoar aos
outros PARA que:
1. Permaneça com Deus (Mateus 6:14-15)!
2. Tenha um espírito saudável (Hebreus 12:15).
Então o PERDÃO DIÁRIO é uma NECESSIDADE DIÁRIA importante na sua vida, para
o seu próprio bem e para a sua capacidade de perdoar os outros. Deus tem uma provisão
abundante, por isso PEÇA E PERDOE SEMPRE!

COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (9) - com a ajuda de um amigo cristão
Uma definição de PERDÃO: colocar de lado uma ofensa, tal como quaisquer desejos de:
1. VINGANÇA CONTRA o ofensor (exemplo, “ficar quites”), ou
2. COMPENSAÇÃO DO ofensor (exemplo, “deves-me...”).
Perdão é amar alguém apesar das suas ofensas contra si.
A MANEIRA CORRECTA DE RESOLVER O PERDÃO: Jesus diz que o perdão é necessário
para continuar a ser perdoado por Deus. Por exemplo, TEM DE PERDOAR QUAISQUER
PECADOS CONTRA SI se quer receber perdão de Deus! De seguida encontra alguns passos
úteis:
1. Numa folha de papel, escreva os nomes das pessoas que ainda não perdoou e escreva o mal que
cometeram contra si.
2. Peça a ajuda de Deus e depois DECIDA perdoá-las. Pronuncie o nome das pessoas e a ofensa
perante Deus e comprometa-se especificamente a perdoar cada uma.
3. Peça a Deus para o ajudar a ver o VALOR dessas pessoas aos olhos de Deus: vê-las como
preciosas para Deus e assim para si, lembrando-se das suas boas qualidades. Recuse vê-las
como pessoas completamente más por causa da sua ofensa. (Lembre-se: você não é
completamente bom!)
4. Lembre-se de que maneira Deus o tem perdoado e continua a perdoar! Veja-se a si próprio ao
lado da cruz COM ESSA PESSOA, recebendo ambos o perdão por causa da morte e amor de
Jesus.
5. Como uma demonstração de perdão e de libertação de quaisquer desejos de vingança ou
recompensa, rasgue ou queime a lista. AGRADEÇA a Deus porque Ele o libertou da prisão
da amargura para perdoar! Receba a sua libertação pela fé!
6. Reconheça que sentimentos de mágoa e ressentimentossão reacções humanas normais à ofensa.
Ter estes sentimentos não é pecado, mas o que FAZ com os mesmos é que está certo ou
errado. O primeiro passo para entregá-los a Deus é admitir que possui estes sentimentos.
ADMITA perante Deus que estes sentimentos em particular ESTÃO de facto presentes e
activos EM SI. OU, poderá precisar de PEDIR/PERMITIR que Deus TRAGA ATÉ À
SUPERFÍCIE sentimentos que tem tentado ignorar. Muitas vezes, estes sentimentos
impedem-nos de perdoar, até que os tenhamos admitido e entregue a Deus. Pode proceder EM
FÉ, sabendo que Deus não permitirá que mais sentimentos venham à superfície do que aqueles
que pode aguentar com a Sua ajuda. (Leia I Coríntios 10:13!) Sempre que reconhecer estes
sentimentos negativos deve confessá-los (admitir) perante Deus de que são os SEUS
sentimentos e deve pedir perdão por os reter. Depois peça a Deus para o curar das feridas que
os mesmos lhe fizeram.
7. Agora comece a orar para que Deus SUBSTITUA esses sentimentos de mágoa e ressentimento
pelo fruto apropriado do Espírito. São emoções saudáveis dadas pelo Espírito (tal como os
tecidos saudáveis substituem os tecidos doentes quando a cura física tem lugar). Escreva os
SENTIMENTOS NATURAIS que quer substituir pelo FRUTO DO ESPÍRITO que quer
receber. Lembre-se que estes sentimentos dados pelo Espírito incluirão o reconhecimento do
VALOR aos olhos de Deus dos seus ofensores e sentimentos positivos de amor em relação a
eles. (Isto não significa que considera de modo diferente aquilo que eles fizeram. Jesus não
redefine o nosso pecado ou pretende que estejamos subitamente imunes ao pecado quando nos
perdoa. O perdão real é-nos oferecido em resposta a um pecado real. Mas mesmo assim,
o perdão também não significa que é subitamente capaz de confiar TOTALMENTE no seu
ofensor na área da ofensa. A confiança deve ser reconstruída por etapas, onde se aceita uma
certa medida de risco para aumentar a medida de confiança. À medida que cada medida de

confiança é cumprida por fidelidade naquele nível, mais confiança pode ser expressa depois.
A confiança deve ser arriscada pelo perdoador em benefício do ofensor arrependido PARA
ALÉM do nível de fidelidade demonstrada pelo ofensor. A medida de confiança só deve ir até
à extensão que parece alcançável pelo ofensor “em construção.” É muito importante que
dependa da direcção do Espírito Santo.
8. A evidência de CURA emocional consiste em ser capaz de se lembrar da experiência de ter sido
ofendido, sem que essa experiência seja acompanhada de dor emocional na memória. Uma
ofensa pode ser perdoada, mesmo que a memória ainda seja dolorosa. A dor (sem
ressentimentos) é uma indicação de que a cura emocional ainda é necessária, apesar de perdão
real ter sido concedido. (É importante lembrar-se que a cura emocional consiste normalmente
num processo que acontece durante um certo período de tempo dependendo de quão profunda
é a NECESSIDADE. Muitas vezes acontecem GRANDES CURAS relacionadas com a
EXPERIÊNCIA DIÁRIA de permanecer no Senhor, que cooperarão juntos para a cura. Então
não fique desencorajado quando antigos sentimentos, que pensava que estavam curados,
surgirem de novo. Normalmente esses sentimentos serão mais fracos do que antes,
demonstrando que já ocorreu alguma cura, mas que simplesmente ainda não está completa.
Não se sinta condenado por esses sentimentos. Entregue-os a Deus e peça que o Espírito
Santo realize uma nova obra de cura.
9. Sempre que possível, FAÇA ALGUMA COISA que demonstre amor por cada uma das
pessoas que tem perdoado. Esta acção correcta (Lucas 6:27-28), com ORAÇÃO
CONTÍNUA, contribuirão grandemente para ter sentimentos correctos de amor e compaixão
pelo ofensor.
RESUMO: A DECISÃO correcta do seu coração torna o perdão real. SENTIMENTOS
correctos no seu coração em relação ao ofensor demonstram que o perdão está completo. Quando
se consegue lembrar da ofensa sem dor, sabe que a cura está completa. Persiste até que esteja
curado!
LEMBRE-SE: Esta é uma lição MUITO, MUITO IMPORTANTE para compreender e FAZER
com um coração sincero. Aquilo que Deus fará como resposta à sua conduta MUDARÁ A SUA
VIDA! Continue com o seu Tempo Devocional DIÁRIO (em Mateus 6:1-5) e complete a Lição
10 antes do próximo encontro em: ..............................................................................................
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(Mateus 6:13)
INTRODUÇÃO: Ao DEPENDER de Deus é LIVRE para viver como Deus quer.
I.

Deus proverá protecção espiritual para si (Mateus 6:13).
A. “Tentação” é o DESEJO de pecar; é querer fazer ou ter algo que Deus, na Sua sabedoria
amorosa, não quer para si (Tiago 1:14).
1. Peca quando se entrega a um desejo errado (tentação) que o ESCRAVIZA e
OBEDECE ao que lhe diz para fazer (Romanos 6:12, 19). Tiago 1:15 diz, “E a
concupiscência tendo __________, dá à luz o __________.” (A
concupiscência/desejo é “concebido” quando lhe diz “sim.” Ao agir, “dá à luz” o
pecado.)
2. O seu eu natural tem muitos desejos profundos que NÃO são a vontade de Deus para
si. Estude Gálatas 5:16-21. Estes desejos aumentam através das coisas que VÊ,
OUVE e SENTE. Algumas coisas que o tentam são: ..............................................
3. É tentado quando vê na sua imaginação uma recompensa AGRADÁVEL para uma
conduta PECAMINOSA que parece estar ao seu alcance se agir agora mesmo para
a obter. O DESEJO de receber esse prazer “agora” e “já” ESCONDE o significado
real da acção e os resultados que SURGIRÃO mais tarde (Tiago 1:16). É enganado
se acredita “Isto é bom para mim.” (O que é que Eva pensou quando pecou, como
está escrito em Génesis 3:6?) NUNCA SE ESQUEÇA ou IGNORE a verdade de que
um prazer pecaminoso “agora” provoca SEMPRE muito sofrimento e dor mais
tarde!!!
4. Não “medite nas suas tentações.” QUANTO mais tempo pensa numa recompensa
imediata para o seu pecado e persiste no seu desejo de o ter, mais FORTE será o seu
desejo e mais FRACA será a sua vontade de lhe resistir. Então se puder evitar
situações ou evitar olhar para coisas que produzem prazeres pecaminosos à mente,
isto ajudá-lo-á a não pecar. E sempre que os prazeres pecaminosos VIEREM à sua
mente, SUBSTITUA-OS imediatamente começando a pensar em coisas que agradam
a Deus. MEMORIZE Filipenses 4:8! Quais são dois dos prazeres que atraem
fortemente o seu eu natural quando pensa neles? a) ________________________ b)
__________________________
B. Muitas vezes, a tentação PODE ser EVITADA. Esta é a razão das palavras de Jesus
em Mateus 6:13.
1. Muitas vezes, pode fugir da tentação ficando longe de situações que sabe que
despertarão em si o desejo de pecar. Por exemplo, se Deus o libertou de um vício de
álcool, que tipo de lugares NÃO deve frequentar, ou que tipo de situações deve evitar
para o ajudar a manter-se livre do vício? ...................................................................
...................................................................................................................................
2. Quando não pode deixar de estar num lugar onde existem influências tentadoras
(exemplo, alguém no seu local de trabalho que é sexualmente atraente), pode fortalecer
o seu coração e mente ANTES de ir para lá. Peça a Deus para o ajudar a ver essa
pessoa através dos SEUS OLHOS, como uma PESSOA que é preciosa para Deus, em
vez dum OBJECTO para o seu prazer mental ou físico. Estude a Palavra de Deus
(exemplo, Mateus 5:28; Colossenses 3:1-3; Romanos 6:6, 11) e ore para que o

Espírito seja uma força vital em si. Quando a situação tentadora surgir, EM VEZ de
se apresentar a si próprio a essa tentação como um escravo e depois obedecer à sua
influência, TRANSFORME essa acção pela que está ordenada em Romanos 6:13, 16,
19, que diz: ...............................................................................................................
...................................................................................................................................
3. Peça a Deus a manifestação do fruto do Espírito (Gálatas 5:22-23) no momento
oportuno! (Nos primeiros espaços em branco de a) e b) escreva de novo os dois
prazeres mais fortes que atraem fortemente o seu eu natural sempre que pensa neles,
nos segundos espaços em branco, escreva os frutos do Espírito que são as
SUBSTITUIÇÕES CORRECTAS para esses “frutos da carne.”
a) _________________________________ -- ......................................................
b) _________________________________ -- ......................................................
II.

Deus providenciará libertação e resistência espirituais para si (Mateus 6:13).
A. “Mal” refere-se ao engano, escravidão e destruição provocados pelo pecado e satanás
(João 8:44). De seguida encontra alguns “males” principais:
1. A escravidão de hábitos pecaminosos (Efésios 2:1-3; 5:3, 18), exemplo: ................
2. O engano dos pensamentos errados (Efésios 4:14, 17-19), exemplo: .......................
3. O dano que Satanás quer colocar em si (II Timóteo 4:16-18), exemplo: ..................
4. Contacto directo com poderes satânicos (Efésios 2:2; 6:12), exemplo: ....................
B. Jesus providencia LIBERTAÇÃO dessas coisas (João 8:31-36; Efésios 1:19-23).
1. O que é que deve fazer para ter essa libertação/resistência? (Mateus 6:13; Efésios
6:10-20; Tiago 4:7). ..................................................................................................
2. Precisa de RENUNCIAR, NO NOME DE JESUS, a qualquer poder e actividade
espirituais malignos com os quais esteve envolvido e deve destruir todos os objectos
que tem e que estavam associados com essas práticas (Deuteronómio 7:25-26). Leia
I João 4:4 e Efésios 1:19-23 e NÃO TENHA MEDO!
RESUMO: O que está escrito em Romanos 6:4-14; 8:31-39 É VERDADEIRO! AJA em
FÉ e PERSISTÊNCIA! A VITÓRIA ESTÁ PROMETIDA, ENTÃO NÃO PARE ATÉ
QUE TENHA VENCIDO!

COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (10) - com a ajuda do seu amigo ou pastor
1. “Livra-nos do maligno” é o grito de guerra e de vitória para o crente. Siga cuidadosamente
a promessa na oração modelo. AFASTE-SE COMPLETAMENTE DE QUALQUER
influência de Satanás através de poderes e actividades malignos que ainda permanecem em
qualquer área da sua vida! Alguns hábitos e ligações demoníacas não são fáceis de romper,
mas se persistir, pode ser liberto dos mesmos. Qual é a promessa de I João 4:1-4?..........
..............................................................................................................................................
2. NÃO TENHA MEDO do maligno (satanás e os seus espíritos malignos) porque ele não se
iguala ao DEUS ALTÍSSIMO! Lembre-se do final da Oração do Senhor: “PORQUE TEU
É O REINO, E O PODER, E A GLÓRIA, PARA SEMPRE. AMÉN.” Lembre-se também
de Efésios 1:19!
3. PASSOS QUE CONDUZEM À LIBERTAÇÃO:
a. Escreva quaisquer actividades/hábitos que ainda o têm aprisionado: .................................
.............................................................................................................................................
b. Escreva quaisquer contactos que ainda tem com os poderes espirituais ou objectos ou
práticas (exemplo, jogos demoníacos, tábua de Oui-ja, ídolos, rituais espiritistas, amuletos,
ler a sina, etc.): ....................................................................................................................
c. Diga a Deus que está ARREPENDIDO por se ter envolvido com estas coisas. Depois aja

baseado em Tiago 4:6-8. As promessas aqui são:..............................................................
Os mandamentos são: .........................................................................................................
d. Leia Efésios 6:10-13; Salmo 2:3; Salmo 118:10-14 e Salmo 129:1-4 para fortalecer a sua fé.
“RESISTA AO DIABO!” No Nome de Jesus (pela Sua autoridade) ROMPA COM os
poderes do pecado e de satanás que o cativaram através de maus hábitos e ORDENE QUE
QUALQUER espírito maligno que ainda domina qualquer área da sua vida SAIA. Fale-lhes
directamente na autoridade do nome de Jesus. Destrua também quaisquer objectos mágicos
ou ocultos (exemplo, amuletos, ídolos, cartas da sorte, etc.) que ainda estão na sua posse.
Qualquer resistência espiritual que experimente, NÃO VOLTE ATRÁS! Se “permanecer
firme” NA FORÇA DE DEUS, Satanás “FUGIRÁ de si!”
Se você ou a sua família estão debaixo de qualquer tipo de aliança com os espíritos satânicos
(maldição) feita por si, por familiares ou ancestrais, deve quebrar especificamente essa
maldição nomeando-a e indo contra ela no nome de Jesus. Use as palavras do Salmo
118:10-14 como a sua oração. Substitua “todas as nações” (v.10) pelo sistema espiritual
ou tipo de espírito ao qual tem estado ligado (exemplo, feitiçaria, maçonaria, grupo de
ocultismo, religião falsa, etc.). Ore com confiança, porque “maior é Aquele que está em si,
do que aquele que está no mundo!”
(É MELHOR QUE UMA AMIGO CRISTÃO OU PASTOR ORE JUNTAMENTE
CONSIGO PARA ESTES TIPOS DE BATALHAS ESPIRITUAIS.)
4. Deus é o seu SOCORRO e REFÚGIO. Ele é maior do que qualquer prática maligna ou
poder no qual se encontra, ou que vem a si. O seu Pai Celestial LIBERTÁ-LO-Á, se Lhe
pedir ajuda e se continuar a confiar no Seu poder e OBEDECER ÀS SUAS INSTRUÇÕES
que Ele lhe dá. Lembre-se de I João 4:4 e Efésios 1:19 e viva em PAZ e COMUNHÃO
COM DEUS!
LEMBRE-SE: Esta lição trata de coisas muito IMPORTANTES que afectam a sua vida!
Juntamente com a Lição 11, estude Gálatas 5:16-25 no seu Tempo Devocional DIÁRIO e
complete a Lição 11 antes do próximo encontro no dia:..............................................................
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“À Mesa com o Senhor”
(Ceia)
INTRODUÇÃO: “A Mesa do Senhor” (também chamada a “Ceia do Senhor” ou “Comunhão”
é uma forma especial da família de Deus se lembrar de Jesus e do que Ele fez para dar vida eterna
aos que confiam n'Ele. Jesus demonstrou aos Seus discípulos esta maneira especial depois de
comer “a Páscoa” judaica com eles na véspera da Sua morte. (A “Páscoa” era um dia especial que
se celebrava todos os anos para lembrar e celebrar como Deus tinha liberto os judeus da
escravidão no Egipto. Pode ler a história desta libertação em Êxodo 11-12.) O Senhor Jesus
instituiu esta nova prática em vez da Páscoa, porque os Seus seguidores podem agora celebrar a
SUA libertação da escravidão do PECADO e do castigo eterno. Veja Mateus 26:17-30 e I
Coríntios 11:23-26.
I. “A Ceia do Senhor” (“Comunhão”) é uma forma de recordar como Jesus Se entregou
a Si mesmo POR nós e como Ele Se entregou a Si próprio A nós. Leia João 6:47-59.
A. Jesus disse que o pão era como o Seu ________ providenciado para ______ (I Coríntios
11:24).
1. Jesus tomou o pão e ________ para comer, o que significava o “partir” do Seu corpo
na morte para dar vida aos que o “comessem” (João 6:51).
2. Jesus DEU-lhes o pão partido, que eles TOMARAM e COMERAM. Leia I João
5:11-12, e depois reveja João 6:51, 57-58.
a. Uma pessoa deve “tomar” ______________ para ter vida eterna (João 1:12).
b. O comer do pão significa que Jesus entra no nosso corpo, misturando a Sua vida
com a nossa vida num relacionamento íntimo e CONTÍNUO. De facto, a pessoa
que come deve responder à presença de Jesus “agora mesmo” à medida que come!
(Esta é a razão para o termo “Ceia” que representa nós compartilharmos a vida e
presença de Jesus. O pão em si mesmo é apenas pão, mas realiza uma coisa muito
importante aqui ao ajudar-nos a nos lembrarmos de Jesus.)
3. Jesus disse aos Seus discípulos (e a si) para se lembrarem ________ ao comerem o pão
partido, tendo em mente como Ele Se entregou a Si próprio POR eles NAQUELE
MOMENTO, mas também estando conscientes de que Ele Se entrega a Si próprio
AGORA ao estar SEMPRE presente com eles!
B. Jesus disse que o cálice de vinho era um novo relacionamento (“aliança”) que Ele oferecia
ao homem, pago com o Seu sangue (I Coríntios 11:25).
1. O cálice de vinho é uma lembrança do quebrantamento da vida de Jesus a fim de
derramar o Seu _________________ que dá vida.
2. Jesus DEU-lhes o cálice, do qual todos BEBERAM. Reveja Mateus 26:27-28 e João
6:53-56.
a. Cada um de nós deve participar deste relacionamento (“nova aliança”), a fim de
seguir o que Jesus Cristo planeou para nós, da mesma maneira que os discípulos
beberam o que Jesus havia colocado no cálice (I Coríntios 11:25).
b. O beber voluntariamenterepresenta a entrada VOLUNTÁRIAneste relacionamento
dador de vida com Jesus (João 6:54-56).
3. Jesus disse aos Seus discípulos (incluindo você) para se lembrarem como _______
derramou o Seu sangue por eles então, mas estando também conscientes de que Ele
derrama o Seu amor por eles estando sempre presentes com eles.

C. Na Mesa do Senhor, Jesus quer que olhemos com Ele para o futuro!
1. Ao compartilhar a Comunhão com Jesus na “Ceia do Senhor,” o que é que deve
também pensar JUNTAMENTE COM JESUS (Mateus 26:29; I Coríntios 11:26)?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. COMO e EM QUE CONDIÇÃO é que chegaremos ao lugar que Ele preparou para
nós (João 14:3; I Tessalonicenses 4:13-18; I Coríntios 15:50-53)?.............................
.....................................................................................................................................
II. “A Ceia do Senhor” está PROFUNDAMENTE relacionada com a necessidade que o
crente tem de praticar o auto-exame (I Coríntios 11:28).
A. Deus não está interessado numa cerimónia religiosa se o homem não O adora de coração.
Leia João 4:20-24!
1. A Bíblia diz-nos que um crente pode comer e beber durante a Ceia do Senhor de uma
“maneira indigna” (versículo 27). Nota: A ênfase aqui está na maneira correcta ou
FORMA através da qual o crente deve comer ou beber, não no facto da pessoa ser
“digna” ou MERECER este privilégio. A palavra “digna” na linguagem original
significa “adequada” ou “apropriada.” O que é que acontece se uma pessoa não come
ou bebe de maneira digna (I Coríntios 11:27)? ............................................................
2. A forma CORRECTA (adequada, apropriada) de comer/beber é fazê-lo DE
CORAÇÃO. Isto é uma lembrança sincera da morte de Jesus e é também uma
resposta à Sua presença “agora mesmo.” Através da sua acção, o crente honra a Jesus
como a sua fonte de vida, que Ele pagou com a SUA VIDA. Se o crente
verdadeiramente HONRA a Jesus de coração, então está a comer e a beber de uma
“maneira digna.” Porque é que um incrédulo não deve participar na Mesa do Senhor?
.....................................................................................................................................
B. Deus disciplinará o crente que bebe e come com os motivos errados (I Coríntios 11:20-22,
27-32).
1. Alguns crentes da igreja de Corinto participavam da Mesa do Senhor, sem pensarem
no Senhor (versículo 20) ou nos outros membros do Seu corpo que vinham para adorar
com eles (v.22, 29). Em que é que eles ESTAVAM a pensar (v.21, 34)?..................
2. Quão grave era o seu pecado aos olhos de Deus (I Coríntios 11:27)? ........................
.....................................................................................................................................
3. O “julgamento” de Deus não tinha como objectivo rejeitá-los. O que é que Deus
permitiu que lhes acontecesse e porque motivo (I Coríntios 11:30, 32)? ...................
.....................................................................................................................................
A disciplina de Deus DEVE ajudar-nos a CORRIGIR o nosso comportamento, que
depois nos ajudará a evitar os perigos de continuar em pecado. Examine o seu coração
e vida para ver se existem coisas que desagradam a Deus. .........................................
C. O auto-exame é muito importante na vida cristã (pense cuidadosamente em I Coríntios
11:31; II Coríntios 13:5).
1. Como é que podemos evitar ser julgados por Deus para sermos disciplinados (I
Coríntios 11.31)? ........................................................................................................
(Note: “Julgarmo-nos a nós próprios” significa examinarmo-nos a nós próprios (v.28)
diante do Senhor para ver se os nossos pensamentos e acções estão correctos. Se
agirmos assim pela nossa própria iniciativa, Deus não terá de permitir que algo nos
aconteça para chamar a nossa atenção.)
2. Então o que é que deve fazer ANTES de participar na Mesa do Senhor (I Coríntios

11:28, 31)?...................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3. Quando julga/examina a si próprio e descobre algum pecado ou acção do qual é
culpado, o que é que deve fazer ANTES de participar na Mesa do Senhor (I João
1:9)?.............................................................................................................................
4. Deve examinar-se a si próprio apenas antes de participar na Mesa do Senhor? ______
Porquê? .......................................................................................................................
RESUMO: A Mesa do Senhor é uma ocasião frequente para um auto-exame cuidadoso
perante Deus, para O adorar “em espírito e em verdade.” Aja de acordo com I Coríntios 6:147:1. Depois celebre o sacrifício de Jesus por si e a Sua presença consigo.
COISA IMPORTANTE QUE DEVE FAZER (11) - com a ajuda do seu amigo cristão.
Escreva as suas respostas no “Auto-Exame” para avaliar o seu progresso no conhecimento de
Deus através da aprendizagem e comunicação com Ele. Examine as suas respostas com o seu
amigo cristão quando tiverem tempo suficiente para conversarem.

AUTO-EXAME

“Como É que Eu Estou?”
I. Goza de uma profunda PAZ e SEGURANÇA contínuas com o seu Pai Celestial?
A. Reveja a forma como compreende a GRAÇA de Deus.
1. Reveja Efésios 2:1-9 e escreva por palavras suas uma definição da frase “salvo pela
graça.” .........................................................................................................................
2. SENTE-SE como um “filho amado” descrito em Efésios 5:1; Romanos 5:1, 5; 8:1417?...............................................................................................................................
3. De que maneira tem observado Deus a cumprir as Suas promessas na sua vida? ......
4. Já experimentou o que está escrito em Mateus 5:10-12 quando foi maltratado por ser
cristão? ______ Descreva a sua experiência ..............................................................
B. Verdadeiramente a boa conduta (comportamento) é o RESULTADO da graça de Deus na
sua vida.
1. Escreva por palavras suas (paráfrase) Efésios 2:10. ...................................................
2. Que boas obras são o resultado da graça de Deus na sua vida? ..................................
RESUMO: Por causa da graça de Deus, pode identificar-se com Jesus (João 15:4-5, 14-15;
Romanos 8:12-39), sem se preocupar com “ganhar” a salvação. É extremamente importante
ter uma profunda confiança em que Deus o ama CONTINUAMENTEcomo Seu FILHO, que
o Seu amor não está baseado no seu bom comportamento. A sua conduta e obediência podem
(e devem) ser expressões de GRATIDÃO e AMOR, e não uma obrigação ou tentativa de
recompensar Deus pela Sua bondade em relação a si. Reveja em espírito de oração Romanos
8:12-17, 23-39. Pode dizer sem hesitação, “EU ESTOU UNIDO PERMANENTEMENTE
COM DEUS, ATRAVÉS DE JESUS CRISTO, E PERMANECEREI COM ELE NÃO
IMPORTA O QUE ME ACONTECER!”? ________ (Actos 11:23).
II. A sua vida mudou desde que aceitou Cristo como seu Salvador em _________?
A. Descreva as mudanças internas na sua vida. (Tenha em consideração as seguintes coisas:

sentimentos de CULPA e MEDO; VALORES (exemplo, uso do tempo e dinheiro);
PENSAMENTOS e ATITUDES, etc. ............................................................................
..........................................................................................................................................
B. Descreva mudanças nos relacionamentos com as pessoas.
Considere a sua
CAPACIDADE DE PERDOAR; níveis de comunicação; interacção com a família, amigos
não cristãos, pessoas em autoridade sobre si, inimigos, outros cristãos. ........................
..........................................................................................................................................
C. Descreva o seu relacionamento com Deus numa base DIÁRIA.
1. Qual é o seu ponto de vista agora sobre Deus, em contraste com o que tinha antes de
ser crente? ..................................................................................................................
2. Como é que a sua adoração cresceu/mudou? ...............................................................
.....................................................................................................................................
3. Quantas vezes é que se lembra da presença de Deus e fala com Ele? .........................
O que é que diz a Deus quando pensa n'Ele durante o dia? ........................................
4. “Ouviu” Deus a falar consigo, por exemplo a dizer-lhe certas coisas? .......................
Sobre o quê? ................................................................................................................
5. Obedece a estas impressões que Deus coloca no seu coração/mente?
________________ Quais são os resultados? ...........................................................
6. “Tempo Devocional:” Quando? ________________ Normalmente durante quanto
tempo? ........................................................................................................................
Benefícios: ..................................................................................................................
Lutas: ..........................................................................................................................

LIÇÃO

12

“Vida Espiritual”
(O Fruto do Espírito)
INTRODUÇÃO: A verdadeira adoração espiritual dirigida a Deus traduz-se numa vida espiritual

dirigida para as pessoas. Como Deus é santo, a sua vida diária será santa se COOPERAR
intimamente com o ESPÍRITO para que Ele viva ATRAVÉS de si para influenciar outros (João
15:4-5).
I.

Permanecer “em contacto” e “a par” com o Espírito Santo (Gálatas 5:16, 25).
A. FALAR com Ele com frequência, “com todo o tipo de oração” (Efésios 6:18).
B. OUVIR CONTINUAMENTE o Espírito a falar consigo (João 15:4).
C. CRER de todo o coração que Deus o AJUDARÁ a fazer o que Ele lhe pede para fazer
(Filipenses 4:13).
D. CRER que Deus FARÁ o que ELE lhe pede para ORAR (João 14:13).
D. MEMORIZAR a promessa e plano de Deus para si em Romanos 8:28-29. Leia os
versículos 29 a 39.
E. REUNIR-SE COM OUTROS CRISTÃOS com frequência, em reuniões regulares, para
permitir que o Espírito trabalhe EM SI através de outros, e ATRAVÉS DE SI noutras
pessoas. Leia cuidadosamente Mateus 18:18-20 e Hebreus 10:23-25.

II.

Quando o Espírito Santo trabalha através de si, é como Jesus Cristo.
A. SER COMO JESUS (Romanos 8:29) (Siga cuidadosamente as direcções da Bíblia.)
1. Jesus viveu os dois mandamentos principais: AMAR A DEUS e AMAR AS
PESSOAS.
2. A maneira como Jesus viveu está descrita em João 13:1-17; 21:1-14. Jesus viveu em
cooperação completa com o Espírito Santo, como está escrito em Gálatas 5:13-14,
22-23.
3. Agora leia a descrição da maneira como Jesus viveu dada em Lucas 4:18-19 e Actos
10:38, que demonstra o que é dito em Gálatas 5:22-23. O quê/quem estava a fluir de
Jesus? .......................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. Leia Gálatas 5:13-6:10 para aprender como pode viver como Jesus, com o Espírito
Santo a fluir de si. Sublinhe os versículos-chave.
B. As atitudes e acções AMOROSAS que procedem de Jesus são produzidas pelo Espírito
quando coopera com Ele, por exemplo, o “fruto (resultado) do Espírito” (Gálatas 5:2223).
1. De onde vem este “fruto” (Romanos 5:5)?...............................................................
2. Nomeie os nove tipos de “fruto”: ............................................................................
..................................................................................................................................
3. Sublinhe aqueles que mais se têm evidenciado na sua vida.
4. Qual parece o mais fraco ou não aparece muitas vezes? ..........................................
5. Em João 21:15-19 Jesus explica a Pedro como obedecer aos dois mandamentos
“principais” para proceder como um pastor. De que formas é que Pedro precisa do
fruto do Espírito para cumprir o que Jesus lhe está a dizer para fazer? ..................
..................................................................................................................................
C. Reconheça quando o seu comportamento não está de acordo com o padrão de Deus.
1. Escreva as coisas que eram certas em relação a si antes de aceitar Jesus, como está

escrito em Gálatas 5:15, 19-21, 26. “MEU Fruto” .................................................
2. Sublinhe o que ainda está a fazer e verifique os pontos mais fortes.
3. Peça a Deus para o ajudar a MUDAR estes pecados pelo fruto espiritual. Que fruto
espiritual é necessário para substituir cada tipo de fruto natural que listou em “MEU
Fruto.”.......................................................................................................................
Faça a correspondência entre o fruto natural e a respectiva substituição.
RESUMO: “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso: quem o
conhecerá?” (Jeremias 17:9). Tal fonte para o comportamento humano certamente só pode
produzir pecado, mesmo quando sinceramente tenta fazer o bem por si mesmo (Romanos
7:14-23). Apenas o Espírito SANTO no seu coração pode produzir o fruto de um
comportamento santo nas suas atitudes e acções, SE cooperar com fé (compare João 15:45). Ao enfrentar esta realidade do pecado que reside em si e que procura controlá-lo pela
sua influência, compreenderá melhor I João 1:6-10!
III. PERMITA que o Espírito Santo seja SANTO e AMOROSO ATRAVÉS DE SI (João
15:1-12)!
A. Você decide quem alcançará a vitória dentro de si (Gálatas 5:16-17).
1. Os oponentes são (v.17): ___________________ e________________.
2. Você “escolhe o vencedor” de cada batalha (v. 16) cedendo aos desejos da sua
“______” ou “virando-se para o___________ para que Ele o ajude a agir à Sua
maneira.
B. ORE todos os dias para alcançar a vitória correspondente a esse dia (João 15:7).
1. Ore todas as manhãs dirigido por Gálatas 5:16, 22-25. (Escreva as directrizes
correspondentes à oração que vê nesta passagem.)
2. Ore especificamente cada manhã para que Deus o ajude a:
a. AFASTAR-SE dos desejos de fazer o que listou em “Meu Fruto” (“II.C.1.”).
b. VOLTAR-SE para o ESPÍRITO SANTO para que Ele o ajude a ter o santo “fruto
do Espírito” no seu comportamento, especialmente o fruto que lhe falta.
3. Ao longo do dia, peça silenciosamente a Deus para que o fruto do Seu Espírito flua
através de si PARA CADA pessoa e situação que enfrentar.
C. DEPENDA do Espírito Santo para alcançar a vitória em cada ocasião (João 15:4-5;
Romanos 6:11-19).
1. AFASTE-SE dos desejos pecaminosos (Romanos 6:11-13).
a. Versículo 11: “Considere-se a si próprio __________ para o pecado...”, que torna
possível para si fazer o que está descrito em “b.”
b. Versículo 13, “Nem tampouco apresenteisos vossos membros ao _________, por
instrumentos de ________________.”
c. Por exemplo, o natural quando alguém o magoa é ceder à IRA, procurando
instruções e força para a sua reacção! “Faça-se de morto” para tais sentimentos
e AFASTE-SE deles e da sua influência.
2. VOLTE-SE para o Espírito!
a. Primeiro, “Considere-se ________________ para Deus” (v. 11).
b. Depois, “APRESENTE-SE A SI PRÓPRIO a Deus como um ________de entre
os mortos (pronto para acção) e os seus membros como instrumentos de
__________ para Deus” (v.13).
(Note: O PADRÃO desta acção é familiar! Teve muita prática no que diz respeito a
permitir que sentimentos profundos (tais como ira) o guiassem e proporcionassem
energia para o seu comportamento. Agora simplesmente MUDE DE DIRECÇÃO.
VOLTE-SE PARA O ESPÍRITO SANTO e “entregue-se” a Ele. Ele dar-lhe-á a

capacidade para responder com o fruto (carácter) do Espírito, COMO JESUS!
(versículo 19: “ASSIM COMO apresentastes os vossos membros, para servirem à
imundícia... ASSIM AGORA (de uma MANEIRA SEMELHANTE) apresentai os
vossos membros, para servirem à justiça.”)
d. Por exemplo, que fruto do Espírito deve substituir a IRA? ................................
RESUMO: A SANTIDADE e o AMOR do Espírito manifestam-se através de SI quando se
VOLTA PARA o Espírito Santo nas situações momento-a-momento. Quanto mais permite que
as respostas do Espírito substituam as suas reacções naturais, tanto mais o CARÁCTER e
AMOR do Espírito serão transmitidos AO seu coração e ATRAVÉS de si para os outros. Foi
este amor que fez com que Jesus, quando olhava para as multidões de pessoas, fosse movido de
compaixão por elas. Ele via-as como “ovelhas sem pastor,” uma grande “seara” com poucos
obreiros. O Espírito dentro de SI alcança em profundo amor a grande seara do SEU mundo. Deus
tem compaixão pelas pessoas. O fruto espiritual do AMOR DE DEUS é implantado
(derramado) no seu coração (Romanos 5:5) apenas com a sua cooperação. Para ajudar o seu
coração a bater JUNTAMENTE COM O DE DEUS, veja abaixo.
COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (12) - com a ajuda do seu amigo cristão.
1. Esteja ATENTO ao Espírito Santo. É essencial estar sensível ao Espírito Santo para fluir no
fruto do Espírito (João 15:4-5). Ao agir de acordo com o Espírito (Gálatas 5:16, 25), torne
todas as suas actividades (exemplo, decisões de negócios), estudo, conversação, planeamento
ou prazer (exemplo, ver um bonito pôr-do-sol) um CO-PROJECTO ou EXPERIÊNCIACOMPARTILHADA com Deus. A vida já não tem mais experiências privadas. Compartilhar
as mesmas com Deus torna-as todas mais valiosas para Deus e para si. DEUS PROMETE
GUIAR E PROVIDENCIAR TUDO O QUE NECESSITA, MAS TEM DE ESTAR
CONTINUAMENTE ATENTO A DEUS NO SEU CORAÇÃO E MENTE! Lembre-se que
João 10:4 e Romanos 8:14 são tanto uma promessa como um mandamento. Ao permanecer
“sintonizado,” OUVIRÁ a Sua voz. E quanto mais obedece à voz de Deus, através da Sua
palavra e no seu coração, MAIS PERSPICAZ SE TORNARÁ O SEU OUVIDO
ESPIRITUAL, MAIS PODER fluirá através de si em obediência, e MAIS DOCE será a SUA
COMUNHÃO COM DEUS!
2. ORE para que tal como Deus, TENHA UM CORAÇÃO DE AMOR pelas pessoas,
demonstrado da seguinte maneira:
a. Olhos que vêem necessidades. Mateus 9:36, “E (Jesus) ________ as multidões... porque
andavam ______________ e _______________, como ovelhas que não
têm_____________.”
b. Uma preocupação real pelas pessoas com necessidades. Mateus 9:36, “... Teve grande
______________ deles,” POR CAUSA das suas necessidades e separação d'Ele.
Salmo 126:5-6, “Os que semeiam em _______________ segarão com _______________.”
Escreva por palavras suas João 11:33-35.
Actos 20:31, “”Não cessei... de admoestar com ________________ a cada um de vós.”
Ver também Actos 20:19 e depois volte a escrever II Coríntios 2:4.
c. Disponibilidade para entrar no seu mundo em necessidade e doloroso PARA O BEM
DELES.
i. Em ORAÇÃO: Mateus 9:38, “__________ , POIS, ao Senhor da seara, que mande
ceifeiros _______________ a Sua seara.”
Escreva por palavras suas Gálatas 4:19, Colossenses 3:3 e I Tessalonicenses 2:7-12.
LEMBRE-SE: Continue o seu TEMPO DEVOCIONAL DIÁRIO, estudando Gálatas 5:19-25
e usando a Folha de Trabalho de Estudo Bíblico. Complete também a Lição 13 antes da próxima
reunião em: ________________________________________

“Fluir”

LIÇÃO

13

(Baptismo no Espírito Santo)
INTRODUÇÃO: O Espírito está a fluir para as pessoas com necessidades. Ore por
CEIFEIROS que fluirão (Mateus 9:38). A seara potencial é grande, mas os ceifeiros para a
reunir são poucos. Ore por MAIS ceifeiros e por uma grande EFICÁCIA no seu trabalho (Actos
1:8).
I.

Leia a história de como Deus dá “capacidade do alto” para que os obreiros sejam
eficientes na terra (João 1:32-34; 16:7-15).
A. O próprio Jesus dependeu da sua “capacidade do alto” para ser eficaz.
1. Lucas 4:18, “O ___________ do Senhor é __________ Mim, pois que Me ungiu...”
2. Actos 10:38, “Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o __________ e
com_________; o qual andou fazendo bem... porque Deus era com ele.”
B. Antes de voltar para o céu, Jesus instruiu os Seus discípulos.
1. O que é que Ele lhes disse para esperar (Actos 1:4-5)? .............................................
2. Quem é que os baptizaria no Espírito Santo (João 1:33)?..........................................
3. Em Actos 1:6-9, Jesus diz,
a. O que aconteceria:..................................................................................................
b. O que se tornariam:................................................................................................
c. Onde funcionariam:................................................................................................
4. O que é que os discípulos fizeram em Jerusalém (Lucas 24:49-53; Actos 1:13-14)?
....................................................................................................................................
C. Leia a história empolgante em Actos capítulos 2-4 acerca de como os discípulos se
tornaram “TESTEMUNHAS.” (Nota: “Ser cheio com o Espírito” é o mesmo que ser
“baptizado no Espírito.” Quando uma pessoa é baptizada no Espírito Santo, recebe
capacidade de Deus para dizer e fazer coisas que nunca poderia fazer sozinha, o que
demonstra o poder de Deus em operação.)
1. O que é que o Espírito Santo fez ATRAVÉS de pessoas e NAS pessoas no Dia de
Pentecostes (Actos 2:4, 6, 11, 14-18, 36-41)?...........................................................
....................................................................................................................................
2. Leia a promessa de Jesus em Marcos 1:16-18: “Eu vos farei _____________de
homens.” Como é que Actos 4:31 mostra este acontecimento? ................................
....................................................................................................................................
3. Pedro experimentou uma GRANDE mudança na sua vida!
a. Descreva Pedro ANTES de ser “cheio com o Espírito (João 13:36-38; 18:1-27).
...............................................................................................................................
b. Descreva Pedro DEPOIS de ser cheio com o Espírito (Actos 4:31; 5:17-32). O que
é que pode dizer sobre o carácter de Pedro por aquilo que ele escreveu em I Pedro
3:8-17?...................................................................................................................
4. Leia a respeito de outros cristãos na igreja primitiva que foram “cheios com o Espírito
Santo” (Actos 4:31; 8:14-17; 9:17; 10:44-47; 13:52; 19:1-6). Repare nas coisas que
eles fizeram ao serem controlados pelo Espírito.
a. Quem é que Deus QUER que tenha esta experiência (Actos 2:39)?......................
b. Será que isto também significa você? _______ E VOCÊ quer ser “cheio”? ..........

RESUMO: O “baptismo no Espírito Santo” é a primeira vez que se rende ao Espírito tão
profundamente que Ele lhe dá palavras de louvor a Deus nunca língua que não conhece; e fala
essas palavras em voz alta. Isto dá-lhe fé para se render uma e outra vez e receber
capacidade de Deus para DIZER e FAZER coisas que nunca poderia fazer por si mesmo,
ENTÃO AS PESSOAS VERÃO JESUS a operar ATRAVÉS de si. (Como uma
“testemunha” de Jesus, as coisas que faz e diz serão SEMELHANTES às coisas que Jesus
fez e disse. E dirá QUEM Jesus era e como Ele providenciou para nós estarmos com Ele
para sempre (Actos 1:8.)
II. COMO RECEBER a “Capacidade do Alto” (para o ajudar a receber ou para ajudar
alguém a receber).
A. Preparação para receber
1. Jesus quer que “receba poder” para que possa ser Sua __________(Actos 1:8).
QUER mais poder (capacidade) para falar aos outros de Jesus? ...............................
2. Leia João 7:37-38. Jesus convida-o a vir a Ele e a “beber” SE tem “______” Quão
“sedento” está? ..........................................................................................................
3. Jesus deseja uma rendição completa e você quer “rios de água viva” a fluírem do seu
interior, dando-lhe poder para ser Sua testemunha. Peça a Jesus para lhe mostrar
qualquer coisa que o impede de ser baptizado no Espírito Santo e o que deve fazer
sobre isso. Depois faça o que o Espírito lhe mostrar! Escreva o que precisa de mudar
e quais os planos que o Espírito Santo lhe dá para fazer as mudanças necessárias. ..
(Copie o que escreveu e inclua na sua lista de oração para uma referência diária.)
B. Ore com fé de que RECEBERÁ o Espírito Santo (Lucas 11:9-13).
1. PEÇA a Jesus para o baptizar no Espírito Santo (João 1:33). A sua parte é render-se
completamente para que o Espírito dirija a sua vida.
2. Agora comece a LOUVAR a Jesus com gozo (Lucas 24:52-53) porque Ele o salvou
e porque o baptizará com o Espírito Santo. Sabe que Ele o baptizará, porque Ele
prometeu (Actos 2:38-39), então agradeça-Lhe.
3. Ao louvá-l'O, concentre-se completamente em Jesus o Baptizador. Ele far-lhe-á saber
(dar-lhe-á fé) que se começar a FALAR, o ESPÍRITO dar-lhe-á as palavras (Actos
2:4, “...começaram a falar... conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.”
Em fé, comece a falar, mas não use as suas próprias palavras. Apenas diga o que o
Espírito lhe dá. Visto que se trata de uma nova experiência poderá sentir-se
embaraçado, mas relaxe e deixe os louvores fluírem!! Brevemente, será muito natural
para si orar desta maneira.
4. SE houver uma demora em ser cheio com o Espírito Santo, NÃO DESANIME! Deus
DELEITA-SE na sua vinda! Volte ao ponto “A.3.” e CONTINUE A BUSCAR!
5. Esta experiência é apenas um INÍCIO... então CONTINUE A EXPERIMENTÁ-LA
DIÁRIA E PODEROSAMENTE!
COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (13) - com a ajuda de um amigo cristão.
1. Quando estiver sozinho, pode orar para ser baptizado no Espírito, mas não hesite em pedir
aos outros que orem consigo. Lembre-se que Deus Se deleita com cada movimento sincero que
faz em direcção a Ele, então não se desanime com a demora. Ele PROMETEU baptizá-lo com
o Seu Espírito, “porque a PROMESSA diz respeito a TODOS..., todos quanto o Senhor
chamar.” Isto inclui-o a SI! Então continue a pedir ATÉ ser cheio, não com preocupação mas
com uma sede “genuína” e confiança no resultado.
2. E lembre-se também que ser baptizado com o Espírito não é o fim nem o ponto mais alto da
sua vida espiritual. Deus deseja que isto seja o INÍCIO de uma VIDA CHEIA DE PODER
que TESTEMUNHA do amor de Jesus aos perdidos e vê-os transformados por esse amor.

Então deve orar na língua dada pelo Espírito como uma parte MUITO FREQUENTE da sua
vida de oração (CONTACTO com Deus) e deve continuar a fluir no Espírito na sua vida diária
(CONDUTA com Deus) para ajudar as pessoas que o rodeiam a colocarem a sua fé em Cristo.
3. Memorize o esboço abaixo, que explica Actos 1:8. Lembre-se do mesmo como um GUIA DE
ORAÇÃO e PLANO PARA A COLHEITA.
a. FÉ em Deus. “Confiança em Deus” que vence o medo (Actos 4:29-30).
i. Esteja atento à direcção do Espírito em relação aos incrédulos.
ii. Confie que o Espírito Se manifestará através de si e neles.
b. AMOR de Deus.
i. A manifestação do amor de Deus de mim PARA OS OUTROS através do Seu Espírito
que habita em mim (Romanos 5:5)
ii. O amor de Deus manifesto ATRAVÉS de mim PARA OS OUTROS (fruto do Espírito:
Gálatas 5:22-23).
c. Oportunidades dadas por Deus.
i. Procure “portas” para testemunhar, abertas pelo Espírito (Colossenses 4:2-6).
ii. Testemunhe com ousadia a favor de outros no poder do Espírito (Efésios 6:19-20).
d. CONDUZIR o incrédulo à fé em Cristo (II Coríntios 3:2-6) através da atracção do Espírito
(João 12:32)
i. Ganhe a confiança do incrédulo como um amigo através de uma atitude de BONDADE
e atenção.
ii. Persista até o incrédulo confiar EM JESUS.
(Nota: A confissão de Pedro foi por revelação, não por observação humana, apesar de
Pedro estar muito perto de Jesus! Veja Mateus 16:16-17.)
RESUMO: João 15:4-5 mostra-nos que sem o Espírito não podemos ser bem sucedidos na nossa
tarefa de levar almas a Cristo; mas com o FLUIR do Espírito não falharemos!
TAREFA: Para o estudo do Tempo Devocional, tire apontamentos sobre a obra do Espírito em
Actos 1-12.

LIÇÃO
“A Espada do Espírito para a Colheita”

14

(O Evangelho)
INTRODUÇÃO: A Palavra escrita de Deus é a FONTE da verdade intemporal na terra. Na
Bíblia pode observar que “A Seara” não é apenas salvar as pessoas do inferno. Primariamente
consiste em facilitar o encontro dos perdidos com Aquele que veio à terra para as encontrar, com
um grande custo pessoal. O relacionamento amoroso que Deus procura ter com as pessoas
depende da resposta voluntária desses pecadores que ouvem a oferta de Deus. Para os pecadores
ouvirem a voz de Deus, os pecadores que aceitaram a oferta de Deus têm de lhes comunicar as
“Boas Novas.” Esta lição contém o MATERIAL ESSENCIAL que os perdidos precisam de ouvir
para serem encontrados.
I.

Deus ama-o e quer que esteja perto d'Ele como Seu filho agora e para sempre (João
1:12; Romanos 8:15-17). Todo o plano de Deus para a sua vida com Ele - como Seu filho
- é descrito nas seguintes actividades CONTÍNUAS:
A. RECEBA O AMOR DE DEUS através da fé em Jesus Cristo (João 3:16).
1. Coloque a sua fé em Jesus e depois creia que o Seu Espírito veio viver EM si e que
lhe está a dar a VIDA e o AMOR de Deus (Romanos 5:5; 8:9-11).
2. Receba, através de Jesus, a provisão das suas necessidades pelo Seu Espírito. Por
exemplo, perdão, direcção, a capacidade de obedecer a Deus e provisão material
(Mateus 6:33; João 15:4-5).
B. RESPONDA A DEUS com amor e adoração sinceros (Lucas 10:27)
1. Arrependa-se dos seus pecados e agradeça a Deus pelo Seu amor (Actos 2:38; I João
4:19).
2. Dependa do Seu Espírito em tudo o que faz e precisa (João 15:4-5, 14).
C. COMUNIQUE O AMOR DE DEUS através de si para as pessoas (Lucas 10:27).
1. Perdoe e ame os outros de coração, tal como é perdoado e amado por Deus (Lucas
10:27, 33; 11:4).
2. Demonstre amor pelas pessoas em acções e palavras em cooperação com o Espírito
Santo (Lucas 10:34-37; Gálatas 5:22-23).
RESUMO: Todo o plano de Deus para a sua vida com Ele como Seu Filho encontra-se nas
três actividades descritas acima. Para o ajudar a lembrar, complete as seguintes frases:
1. __________________ o amor de Deus através ___________________ .
2. __________________ a Deus com ____________________________ .
3. __________________ o amor de Deus através ___________________ .

II.

Pode tornar-se num filho amado de Deus e desfrutar de uma vida maravilhosa
CONFIANDO em Jesus como o seu SACRIFÍCIO (pelos seus pecados), como o seu
SALVADOR (Provedor de Vida) e como o seu SENHOR (Líder). Leia Romanos
10:12-13, João 3:16; 1:12; Lucas 9:23 e depois:
A. Arrependa-se dos seus pecados e peça perdão a Jesus, o seu SACRIFÍCIO (pagamento
pelo pecado) (João 3:16).
1. Creia que o sofrimento e a morte de Jesus cancelaram totalmente a penalidade dos
seus pecados, assim já não tem de os pagar para sempre no inferno (Mateus 20:28;
João 1:29).

2. Confie em Jesus para o perdoar dos seus pecados para não ir para o inferno por ser
um pecador e para que a sua vida agora não seja controlada pelo pecado (João 3:16;
Romanos 8:1-4).
B. Creia em Jesus como o seu SALVADOR vivo (Provedor) (João 3:16; 1:12).
1. Creia que Jesus ressuscitou da morte para a vida eterna e que agora pode dar-lhe vida
eterna como filho de Deus (João 1:12; Romanos 6:21-23).
2. Confie em Jesus para colocar o Seu Espírito em si e providenciar tudo o que precisa
para a sua vida (João 8:31-36; Romanos 8:8-11, 35-39).
C. Coopera cada dia com Jesus como seu SENHOR (Líder) (Lucas 9:23; Romanos 6:22).
1. Creia no propósito e plano de Jesus para a sua vida na terra (Lucas 9:24; Romanos
8:28).
2. Confie em Jesus como seu Líder ao COOPERAR COM ELE em tudo o que faz
(Lucas 9:23; Romanos 8:13-14).
RESUMO: Quando recebeu Jesus, “nasceu do Espírito,” como Jesus descreveu em João
3:5. Torna-se um membro da família de Deus e começa uma nova vida de perdão, provisão
de Deus e cooperação com Deus para a eternidade!
Para o ajudar a lembrar-se como uma pessoa se torna um filho de Deus através de Jesus Cristo,
complete as seguintes frases:
A_______________ dos seus pecados e peça perdão a Jesus, seu S __________ (pagamento
pelo pecado).
C_______________ em Jesus como o seu S ______________ vivo (Provedor).
C_______________ cada dia com Jesus como o seu S ___________ (Líder).
Agora memorize este esboço simples “ACC-SACRIFÍCIO, SALVADOR, SENHOR” E os três
versículos bíblicos principais (João 3:16; 1:12; Lucas 9:23). Estes serão de uma grande ajuda para
compartilhar o Evangelho com os perdidos.
CONCLUSÃO: Esta lição tem como objectivo ajudá-lo a preparar-se para compartilhar
CLARAMENTE as Boas Novas, à medida que segue a direcção do Espírito para alcançar os
perdidos. (Lembre-se que uma EXPLANAÇÃO clara das necessidades deve estar acompanhada
de um EXEMPLO claro de carácter cristão, por exemplo, o fruto do Espírito).
De acordo com a Bíblia, a razão principal da salvação é fazer com que as pessoas tenham
COMUNHÃO COM DEUS, não apenas para as salvar do inferno. O novo convertido precisa
de juntar fé e esforço todos os dias na sua meninice espiritual para aprender a viver num
relacionamento contínuo com Deus, como esboçado na “Secção I.” Mantenha em mente que o
alvo do evangelismo é levar as pessoas a ter uma COMUNHÃO CONTÍNUA com Deus através
de Jesus Cristo, e não ter apenas a ter um breve encontro com Deus. Estude cuidadosamente a
lição seguinte para aprender como ajudar o incrédulo a começar E A CONTINUAR a viver em
comunhão com Deus.
Complete o seguinte versículo, João 14:6, Jesus disse, Eu sou o __________, e a _________e
a_________. Ninguém _________ ao Pai, senão ________ Mim.” Compreende bem o que Jesus
disse para explicar a outra pessoa? ___________
COISAS IMPORTANTES QUE DEVE FAZER (14)
1. Ore com o seu amigo cristão por pessoas específicas às quais está a testemunhar, para que
Deus as atraia a Si.

2. Escolha cuidadosamente alguns folhetos que têm uma mensagem semelhante à que aprendeu
nesta lição. Distribua estes folhetos às pessoas que encontrar e faça isto com amor e um
sorriso.
3. Uma pessoa que quer ser cristã, muitas vezes precisa de ajuda para expressar a sua entrega em
palavras de oração a Deus. Escreva e memorize a “oração do pecador” para que esteja pronto
quando Deus lhe der a oportunidade. A sua preparação será um passo de fé de que Deus lhe
dará, de facto, a oportunidade para ajudar alguém a consagrar a sua vida a Ele. Use o esboço
“ACC-SACRIFÍCIO, SALVADOR, SENHOR” como uma directriz para escrever a “oração
do pecador” que é fiel ao Evangelho. Depois de a ter escrito, faça uma revisão e veja se incluiu
todos os elementos básicos que a pessoa precisa de saber e decidir para fazer uma
consagração séria e duradoura. De seguida encontra um exemplo de uma oração:
Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que morreste para pagar os meus pecados
contra Ti. Eu estou arrependido dos meus pecados e peço-Te perdão.
Jesus, eu creio que Tu ressuscitaste dos mortos e peço-Te que venhas viver em mim e me
tornes um Filho de Deus. Eu creio que Tu me podes dar a vida eterna e que podes
providenciar tudo o que necessito a cada dia.
Jesus, eu creio que Tu tens o melhor propósito e plano para a minha vida. Eu quero
cooperar Contigo como o meu Líder e depender da Tua ajuda para tudo o que faço.
Obrigado por me amares tanto que tornaste o meu coração o Teu lar. Eu te amo,
Jesus. Amém.
Poderá também compartilhar com este novo bebé espiritual na família que:
Nós precisamos de ter um CONTACTO contínuo COM DEUS a fim de desfrutar de uma
CONDUTA contínua COM DEUS.
4. Na Lição 15, a próxima e a última lição desta série, aprenderá a USAR a informação que
aprendeu nesta lição. Estas duas últimas lições são EXTREMAMENTE IMPORTANTES
para si, se quer aprender bem e lembrar-se do que aprendeu durante muito tempo. A VIDA
ETERNA DE OUTRAS PESSOAS DEPENDE do facto de estar bem preparado para as levar
a Cristo. Então faça um esforço especial para estudar durante estas lições, por amor aos
perdidos à sua volta. Lembre-se que está a estudar PARA O BEM DELES, não apenas para
si próprio! E use Efésios 6:19-20 como um guia para a sua oração.
Lembre-se: Dedique tempo suficiente para estudar a Lição 15 antes do seu próximo encontro
com o seu amigo cristão em: ___________________________

FOLHA DE TRABALHO DE ESTUDO BÍBLICO
Passagem: Efésios 6:19-20
COISAS IMPORTANTES QUE VEJO
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Data: ________
COMO SE APLICAM A MIM
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

LIÇÃO

15

“A Colheita”
(João 4:35-36)
INTRODUÇÃO: O evangelismo pessoal é ainda o método mais importante e mais bíblico de
levar as pessoas a Cristo. Deus deseja que você vá AOS perdidos, para que fale do amor de Deus
pelos perdidos. Como COOPERADOR do Senhor da seara, você UNE-SE a Ele naquilo que Ele
JÁ ESTÁ A FAZER. “Unido” com o Senhor (Mateus 11:29), aprende a TRABALHAR EM
EQUIPA COM ELE na realização da Sua colheita. Para os perdidos você torna-se um “pedinte
a dizer a outros pedintes onde podem encontra pão.” Esta lição tem como objectivo ajudá-lo a
aprender o PROCESSO DA COLHEITA em cooperação com o Senhor da Colheita.
I. A COOPERAÇÃO ÍNTIMA COM OS CRENTES é o processo da colheita estabelecido
pelo Senhor da colheita. De seguida proporcionamos as fases através das quais o incrédulo
recebe o novo nascimento. O Espírito Santo e o obreiro cooperam juntos em cada fase.
A. Comunicação. Um contacto preparado pelo Espírito que inspira interesse e confiança no
incrédulo em relação ao obreiro, permitindo novos contactos para testemunhar (João 4:7;
Actos 8:26-31; Actos 10:19-20).
1. O ceifeiro “estabelece o contacto” inspirado ou proporcionado pelo Espírito.
2. O Espírito começa a preparar o coração do incrédulo e logo estabelece contacto com o
ceifeiro.
B. Discernimento. Um reconhecimento dado por Deus ao pecador em relação ao seu pecado
e separação de Deus e da necessidade que tem de receber o perdão (João 16:8).
1. O ceifeiro ajuda o incrédulo a reconhecer e a admitir a sua necessidade (o ceifeiro
identifica a(s) necessidade(s) através da observação, investigação ou revelação do
Espírito).
2. O Espírito convence o incrédulo da sua necessidade.
C. Revelação. Quando o incrédulo SABE no seu espírito que o Evangelho é verdadeiro
(Mateus 16:17).
1. O ceifeiro transmite o conteúdo das Boas Novas, TORNANDO CLAROS os requisitos
necessários para que Jesus seja o Senhor da sua vida diária (Romanos 10:14).
2. O Espírito (convence) o incrédulo de que as Boas Novas são, de facto, verdadeiras.
D. Confiança. Quando o incrédulo se arrepende do seu pecado e coloca a sua fé em Jesus
Cristo (Romanos 10:9-13).
1. O Espírito influencia (“atrai”) o incrédulo a ESCOLHER a “render-se” ao amor de Deus
(Actos 16:14). (Deve ser evidente que o Espírito atrai antes do incrédulo receber muito
incentivo para confiar em Jesus.)
2. De uma maneira suave e amável, o ceifeiro convida e incentiva o incrédulo a render-se
e a colocar a sua fé em Jesus como “Salvador e Senhor” (como se explica anteriormente).
Se o incrédulo concorda com isso, os termos da salvação devem ser revistos e o
incrédulo deve ser encorajado a orar e a pronunciar a sua própria “oração do pecador.”
Se o pecador deseja ser ajudado para orar, o ceifeiro deve ajudar como se explica de
seguida. Evite pressionar o incrédulo a um nascimento prematuro. Quando ajuda a
pessoa a pronunciar a “oração do pecador” deve:
a. Explicar-lhe de que é a “sua oração, se é feita de coração.”

b. Falar palavras simples e correntes, para que o pecador possa compreender imediata
e facilmente fazer o que diz na “oração do pecador.” (Repare aqui na importância de
saber a “oração do pecador” numa linguagem que o pecador possa compreender.)
c. Orar de maneira que o pecador possa seguir facilmente, pronunciando as palavras
com lentidão e usando frases curtas.
E. Nascimento. O novo convertido “nasceu do Espírito,” porque o Espírito Santo agora vive
NO novo convertido que agora pertence a Deus como Seu filho. (Deus é agora seu “Pai!”
e os outros cristãos são seus “irmãos e irmãs.”
1. O ceifeiro aceita o “novo convertido” como um irmão/irmã e alegra-se na graça de Deus.
2. O “Espírito de adopção” entra no novo convertido e torna-se na nova ligação espiritual
com Deus e os outros membros da família espiritual.
3. Os membros mais velhos da família ajudam o novo convertido a aprender a “vida
familiar.”
RESUMO: Todos os estágios do nascimento são sempre activados, de alguma maneira, por
Deus no processo da conversão. SAIBA o que “está a acontecer” através da observação e do
Espírito, e SIGA a Sua liderança cooperando com Ele na qualidade de obreiro (João 5:19).
Um resumo descritivo dos RELACIONAMENTOS DA COLHEITA:
DEUS
^
Nascimento
^
(Deus dá amor
Confiança
(Deus convence
e confiança)
^
e atrai)
Revelação
^
Discernimento
^
A TESTEMUNHA<----------------Comunicação------------------>INCRÉDULO
(A testemunha está a mover-se no fluir.)
II. O Senhor da Seara precisa de “amigos discipuladores” para O ajudar a
CONSERVAR a colheita, por exemplo para ajudar o novo convertido na sua nova
“vida familiar.”
A. O novo convertido precisa de um AMIGO que o ame com o amor de Deus (I
Tessalonicenses 2:8).
1. Demonstrando-lhe carinho.
2. Abrindo o seu coração para o novo convertido para uma amizade bilateral.
3. Valorizando o novo convertido como um irmão/irmã e como um filho precioso de
Deus.
4. Incentivando o novo convertido a PERMANECER FIEL no contacto e conduta com
Deus (Actos 11:23).
B. O novo convertido precisa de um DISCIPULADOR que o ajude a aprender a andar com
Deus (I Tessalonicenses 2:11-12; 4:1-2).
1. Ouvindo o novo convertido para o compreender melhor.
2. Explicando a verdade em termos compreensíveis para o novo convertido, em resposta
a perguntas e necessidades, usando as Lições Novos Fundamentos.

3. Guiando o novo convertido através do EXEMPLO e da instrução prática.
4. Orando pelo novo convertido DIÁRIA E DILIGENTEMENTE.
C. A Igreja, na qualidade de família espiritual, recebe oficialmente o novo membro da família
com uma celebração de “Bem Vindo a Casa” (exemplo, baptismo nas águas) (Mateus
28:19-20).
1. Anunciando a sua aceitação na família de Deus (Compare Actos 2:41; 9:18).
a. Segundo Jesus, quem é que é responsável pelo baptismo nas águas do novo
convertido (Mateus 28:19)?..................................................................................
b. A família de Deus começa a sua RESPONSABILIDADE para com o novo
convertido proporcionando direcção e oportunidade para o baptismo nas águas
(Mateus 28:20).
2. O baptismo nas águas é um acto de obediência (Actos 26:20).
a. O baptismo nas águas é (sublinhe a afirmação correcta) uma sugestão /
mandamento tanto para a igreja como para o novo convertido (Marcos 16:16;
Actos 2:38).
b. Na grande maioria dos casos, não baptizar o novo convertido depois do seu
nascimento espiritual é uma desobediência directa ao mandamento do Senhor,
tanto pela igreja como pelo novo convertido.
c. Obedecer a Deus no baptismo nas águas é uma maneira importante para o novo
convertido demonstrar uma rendição verdadeira a Deus e experimentar a bênção
de Deus na obediência.
3. O baptismo nas águas é uma oportunidade para o novo convertido testemunhar à
família da igreja e a quaisquer incrédulos que estejam presentes.
a. Através de uma acção pública.
b. Dando uma breve palavra de testemunho, se possível.
RESUMO: O amigo, que pratica o discipulado e que ama o novo convertido, ajudá-lo-á a
andar com Deus. A família da igreja, que ama os seus novos membros, irá recebê-los
alegremente e irá ajudá-los-á a funcionar como parte do corpo de crentes.
III. O Senhor da Seara precisa de MAIS CEIFEIROS para a Sua Seara (Mateus 9:37-39).
A. Apenas os que foram ceifados podem ser ceifeiros (Actos 4:20).
1. Podem compartilhar a mensagem com PLENA CONVICÇÃO de que é verdadeira.
2. Podem explicar a mensagem aos outros de um ponto de vista PESSOAL.
B. Os ceifeiros são pessoas que ORAM (Mateus 9:38; Efésios 6:19).
1. Para o Senhor da Seara ENVIAR ceifeiros (Mateus 9:38).
2. Por eles próprios ao OBEDECEREM ao Seu mandamento de IR (Actos 1:8).
a. Por palavras que são ___________________ (Colossenses 4:3-4, 6).
b. Por uma conduta ______________ (Colossenses 4:5).
c. Por uma maneira que é ____________ (Efésios 6:19-20).
3. Por uma “porta ___________” para testemunhar (Colossenses 4:3).
4. Pela ajuda de Deus para __________________ a oportunidade (Colossenses 4:5).
C. Os ceifeiros COOPERAM com o Senhor à medida que trabalham (reveja como Jesus
cooperou com o Pai lendo João 5:17-20; 8:28; 4:35-38).
1. Esteja ATENTO ao que o Espírito ESTÁ A FAZER no incrédulo.
a. Conhecendo em antemão os passos que o Espírito Santo dá para atrair o incrédulo.
b. Observando as circunstâncias (exemplo, bom samaritano, Lucas 10:33).
c. Através da conversação (exemplo, Filipe e o etíope, Actos 8:29).
d. Através da revelação do Espírito Santo (exemplo, João 4.:17-18; Actos 8:26; 16:910, 18).

2. Aja em COOPERAÇÃO com o Espírito Santo.
a. Respondendo às necessidadesevidentes, segundo os princípios da Palavra de Deus
(exemplo, bom samaritano, Lucas 10:34-35).
b. Guiado pelo Espírito de formas inesperadas do ponto de vista natural (exemplo,
Filipe e o etíope, Actos 8:26, 29; Pedro e a casa de Cornélio, Actos 10:19, 20).
APLICAÇÃO
1. Foi enviado pelo Senhor da seara?...................................................................................
a. A quem? .....................................................................................................................
b. Com que propósito?...................................................................................................
c. O seu coração tem o mesmo amor de Deus pelos perdidos? .....................................
Está a orar constantemente para Deus lhe dar o Seu coração de amor? .....................
2. É obediente a Deus em testemunhar e exercer as funções de discipulado?
a. Áreas mais fortes: ......................................................................................................
b. Áreas mais fracas: ......................................................................................................
3. Encontre uma passagem bíblica que o guie a orar por cada uma das áreas fracas
mencionadas acima. Faça uma lista de oração, seguida de uma passagem bíblica que se
refere especificamente a essa necessidade. Deixe espaço ao lado de cada uma das
necessidades para escrever a resposta à sua oração à medida que surgem.
Exemplo de uma lista de
oração:
Necessidade: Falta de amor

Oração: Mateus 9:36, “E
vendo... teve compaixão” “Senhor, ajuda-me a ver as
necessidades das pessoas e a
sentir o Teu coração de amor
por elas.”

Resposta:________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_______

TAREFA (uma grande lista de preparação para levar almas a Jesus):
1. Em espírito de oração reveja o progresso do “Fluir” na Lição 13, dando atenção aos dois
pontos abaixo de cada letra. Escreva o esboço num papel e coloque na sua Bíblia ou livro de
oração para usar como um guia frequente para a oração. Planeie tempos regulares de oração
através deste esboço numa base diária ou semanal.
2. Memorize o esboço “Nascimento” e os dois pontos debaixo de cada letra, que é uma
“descrição de trabalho” do Espírito Santo e sua. Ensaie com a ajuda de um amigo para o ajudar
a decorar como um guia. Se souber o que você e o Espírito precisam de fazer em cada fase,
isto ajudá-lo-á a cooperar mais de perto com o Espírito.
3. Faça os seus próprios esboços das fases do “Novo Nascimento” na história de Jesus com a
mulher samaritana (João 4), Filipe a ganhar o oficial etíope (Actos 8) e Pedro a ganhar
Cornélio e a sua casa (Actos 10).
4. Memorize o esboço do Evangelho “ACC-SACRIFÍCIO, SALVADOR, SENHOR” e os
pontos abaixo de cada ponto principal. Sem se referir a qualquer fonte escrita, escreva uma
“oração do pecador” que inclui os elementos do esboço acima. Compare este com o que
escreveu na Lição 14, e depois reveja-o até estar satisfeito. Agora memorize-o, com fé de que
irá USÁ-LO EM BREVE.
5. Escreva um “testemunho” actualizado para o ajudar a explicar a sua vivência cristã em termos
práticos.
a. Enfatize principalmente o seu relacionamento presente com Jesus (não precisa de uma
conversão espectacular nem de uma vida passada “má” para ter um testemunho que vale

a pena compartilhar. Se teve estas experiências negativas, não fale muito delas. Pelo
contrário, fale principalmente do seu relacionamento com Jesus.)
b. Use um vocabulário que seja compreensível para as pessoas que não frequentam a igreja,
da mesma maneira como Jesus usou vocabulário e ilustrações do dia-a-dia.
c. Escreva uma “versão de dois minutos” e outra “versão de cinco minutos” para estar
preparado para oportunidades com variações de tempo.
6. Testemunhe a um amigo incrédulo e reveja as suas tarefas com ele. Esteja atento a outras
oportunidades dadas pelo Espírito Santo e esteja consciente da Sua presença para o ajudar a
testemunhar. Esteja também atento à obra do Espírito Santo no coração dos seus amigos
incrédulos antes, durante e depois do testemunho. Por outras palavras, esteja em sintonia com
o “Fluir” do Espírito para que possa fazer a SUA parte em levar o amor de Deus às pessoas!
Pode, com toda a certeza, depender do Espírito para fazer a Sua parte, até ao ponto em que
Ele tem a sua cooperação.
7. Ao fazer as “Lições Novos Fundamentos” com a ajuda de um Amigo Discipulador” tem
estado a PREPARAR-SE A SI PRÓPRIO PARA SER UM AMIGO DISCIPULADOR de
uma pessoa em necessidade. Ganhar alguém para Cristo e ajudar o seu novo irmão/irmã a
estabelecer o seu próprio CONTACTO e CONDUTA COM DEUS é a RAZÃO MAIS
IMPORTANTE para estar vivo na terra!
Existem muitas ajudas práticas no Manual do Discipulador - Manual de Treinamento. Ter
o seu próprio exemplar deste manual de treinamento ajudá-lo-á muito a ser um discipulador
eficaz.
PARABÉNS! Concluiu as “LIÇÕES NOVOS FUNDAMENTOS” com a ajuda de Deus e do seu
“Amigo Discipulador.” Mas os seus verdadeiros fundamentos espirituais só estarão completos
quando estiver activamente envolvido em ganhar outros para Cristo e SER UM AMIGO
DISCIPULADOR, tal como alguém foi para si. Nunca deixe de responder à presença amorosa
de Deus, amando a Deus e aos OUTROS em cooperação com Ele! Com a ajuda de Deus, SEJA
O MELHOR AMIGO DISCIPULADOR.
QUE O SENHOR DA SEARA CONTINUE CONTINUAMENTE A ENVIÁ-LO PARA A
SUA SEARA. E “ao ir, DISCIPULE NOVOS CONVERTIDOS... e certamente Ele estará
SEMPRE CONSIGO, até ao fim!” (de Mateus 28:19-20).

“Evangelismo Prévio”
(O Plano “As 4 Lições Prévias”)

SITUAÇÕES
MUITOS têm recebido UMA CERTA medida de “Boas Novas” com uma chamada para receber
Cristo. Sentem que o Espírito Santo os atrai, mas não dão um passo de fé porque não têm
qualquer ideia prática de COMO SERÁ A VIDA SE eles se entregarem a Jesus. Eles não sabem
“no que se estão a meter.”
MUITOS outros já oraram “a oração do pecador,” mas falharam em continuar “na fé.” Querem
ser cristãos, mas necessitam de mais conhecimento de COMO VIVER A VIDA CRISTÃ com
êxito, para que não cometam os mesmos erros de antes. Não querem falhar uma segunda vez!
UMA SOLUÇÃO: EVANGELISMO PRÉVIO (O Plano “AS 4 LIÇÕES PRÉVIAS”)
Dê o folheto “Contrato de Adopção” a um amigo incrédulo e peça a sua reacção depois de o ler.
Se ele está interessado, pergunte-lhe se está disposto a reunir-se QUATRO vezes durante uma
hora para ter uma panorâmica geral sobre a vida cristã e como a mesma funciona. O propósito
das reuniões será compreender (não discutir) o que a Bíblia diz acerca do que significa ser um
cristão, para que a pessoa possa fazer uma decisão informada se quer ou não receber e seguir a
Cristo. Esclareça que as reuniões podem ser canceladas em qualquer altura por ambas as partes
e nenhuma pressão será exercida sobre o incrédulo para tomar a decisão “certa.”
SE A RESPOSTA É AFIRMATIVA:
1. Use as Lições Novos Fundamentos 1-4 como um guia de discussão e dê cada lição ao
incrédulo para levar para casa depois de cada reunião. Se a pessoa quer fazer as lições
ANTES de se encontrar consigo, então distribua-as de acordo.
2. Depois da reunião/lição4, reveja as verdades anteriores. Pergunte ao seu amigo se está pronto
para tomar uma decisão. Se a decisão é afirmativa, avance com a “oração do pecador,”
ensinada na Lição Novos Fundamentos nº 14.
3. Com alegria, continue a encontrar-se, agora como um Amigo Discipulador e o novo irmão/irmã
para continuar com as Lições Novos Fundamentos 5 a 15, etc.

ORACAO
Como Orar pelos Perdidos

Plano de ACCAO
Algo para te ajudar a orar pelos perdidos:
Problemas que o meu amigo está a enfrentar porque Jesus não controla a sua vida:....................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Maneiras em que o meu amigo recusa confiar em Jesus para o guiar e providenciar para ele: ....
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Coisas que eu estou a pedir a Deus para ajudar o meu amigo a vir a Jesus: ................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Sim, eu obedecerei a Deus das seguintes maneiras para ajudar o meu amigo a vir a Jesus: .........
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

