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...Ensinando-os a guardar todas as
coisas que eu vos tenho mandado.
(Mt. 28.20)
O propósito deste curso
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crentes, fortalecendo-os com a
Palavra de Deus.
A foto da capa desta revista,
representa a nova proposta de vida do
novo cristão que pelo poder da
pregação da Palavra de Deus, acaba
de ser gerado. A escada no primeiro
plano indica o caminho a ser percorrido,
durante a sua peregrinação nesta terra
e também as dificuldades que
certamente surgirão, porém, a presença
confortadora do Espírito Santo se
destaca no azul celeste, e no tom
amarelado na paisagem, o resplendor
da luz de Cristo que Deus fez brilhar
(II Cor. 4.6). A escada parece sumir
no horizonte, como que tocando o céu.
Na verdade o novo crente continuará
crescendo em vida e esperança
trasbordantes até ser recebido no céu.
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Caro irmão discipulando,
Desejo dar-lhe os parabéns por sua decisão de
estudar a Bíblia e conhecer melhor a Jesus Cristo. Esta
é uma decisão que pode transformar inteiramente a sua
vida. Tenho a certeza de que esses estudos bíblicos
vão abençoá-lo e a toda a sua casa. Este é o testemunho
de muitas pessoas que chegaram a conhecer a Cristo
através do estudo da Bíblia.
Para um maior aproveitamento deste curso,
quero deixar com você algumas sugestões importantes:
Tenha em mãos um lápis ou caneta e uma Bíblia.
Caso você ainda não tenha uma Bíblia, o seu
discipulador poderá providenciar uma;
Seja perseverante. Não permita que uma ou outra
dificuldade lhe faça interromper os estudos. Você vai
perceber que eles vão lhe ajudar a vencer essas
dificuldades.
Ao terminar os estudos, é bem provável que
você queira ajudar outra pessoa, compartilhando o que
aprendeu. Isso tem acontecido com freqüência, e é
algo maravilhoso, tanto para quem ensina como para
quem aprende.
Agora é hora de começar a caminhada pela
Bíblia. Esteja certo de uma coisa: Deus pode, Deus
quer, e Deus vai abençoá-lo. Esta é a nossa oração.

DEUS ME AMA, e a prova que ele
deu deste amor, foi enviando o seu Filho para
morrer por mim quando eu era ainda seu inimigo
(Rm. 5.8-10). Estava morto espiritualmente, mas
Ele bondosamente me deu vida. Achava-me
perdido, sem a menor chance de escapar da
condenação eterna, porém, Ele graciosamente me
salvou. Jesus veio para me dar vida, e vida com
abundância.

EU AMO A DEUS, devo toda a
minha vida a Ele, e a Ele entrego-me com alegria
para o seu serviço. Dedicar-me-ei a este curso,
participando com empenho e com prazer,
esforçando-me para aprender, de maneira que eu
possa crescer espiritualmente, fortalecendo-me na
graça e no conhecimento do meu Senhor, Jesus
Cristo.
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LIÇÃO

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e
isso não vem de vós, é dom de Deus. (Efésios 2.8)
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INTRODUÇÃO

E
xistem verdades importantes que todo
crente deve saber sem qualquer sombra de dúvida,
se quiser ter uma vida feliz e vitoriosa. Deve estar
plenamente convencido, por meio da fé, no
Salvador crucificado e ressurreto, de que possui
a salvação. É necessário uma completa
dependência da Palavra de Deus.
I - POR QUE O HOMEM PRECISA SER
SALVO?
1. Porque é um pecador - Rm. 3.23; 5.12
2. Porque está condenado - Rm. 3.10; 19
3. Porque está morto no seu pecado - Ef. 2.1
II - O QUE É PRECISO FAZER PARA SER
SALVO?
1. Arrepender-se - Lc. 13.3; At. 3.19
2. Crer no evangelho - Rm 1.16,17
3. Receber a Cristo como Salvador e Senhor
Jo.1.12
· Porque o Filho do Homem veio buscar e
salvar o perdido - Lc. 19.10
· Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez
pecado por nós - II Cor. 5.21
· Ele foi ferido pelas nossas transgressões e
moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos
trás a paz estava sobre Ele. - Is. 53.5
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4. Deve Confessar Jesus Cristo em público Rm. 10.9,10
Portanto, todo aquele que me confessar diante
dos homens, eu também o confessarei diante do
meu Pai que está nos céus (Mt. 10.32). Após a
confissão, sua vida toma novo rumo, VOCÊ PASSA
A TER COMPROMISSO COM CRISTO E COM
A SUA IGREJA.
Envergonhar-se de Cristo, é o mesmo que
negligenciar e fracassar na vida espiritual. Jamais
devemos fazer isso, pois se assim agirmos, seremos
envergonhados por Cristo, diante do Pai - Mc. 8.38.
LEMBRE-SE:
a) A salvação não vem pelas obras - Rm. 3.28;
Gl.2.16; Ef. 2.8,9
b) A salvação não está na Igreja.
c) A Salvação não vem pelo batismo.
DE ACORDO COM JOÃO 1.13:
· O nascimento natural não torna uma pessoa
cristã. "Não nasceram do sangue".
· Não se faz um cristão através dos pais terrenos,
eles podem conduzir seus filhos no caminho certo,
mas não podem torná-los cristãos.
· Obras de caridade não tornam uma pessoa
cristã. O maior engano, é achar que boas obras levam
à salvação da alma. “Nem da vontade da carne”.
· Milhares de pessoas se acham cristãs
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simplesmente por fazerem parte de uma igreja, mas
a salvação não vem por vontade da carne.
· Sacramentos religiosos não tornam uma pessoa
cristã. “Nem da vontade do homem”.
· Ninguém pode fazer um cristão, não importa o
seu nível sócio-cultural. É incorreto pensar que um
líder religioso faz um cristão através de atos
religiosos. O cristão verdadeiro é aquele que nasce
de Deus (I Jo. 5.1)
III - O QUE ACONTECEU QUANDO EU
FUI SALVO?
1. Fui perdoado e justificado - At. 13.38,39; Ef. 1.7
2. Tornei-me filho de Deus - Gl. 3.26
3. Comecei a viver uma nova vida - II Cor. 5.17.
Como temos visto, a palavra CRISTÃO não se
aplica a qualquer pessoa. Milhares de pessoas
dizem ser cristãs e não têm nenhum compromisso
com Cristo. Por isso, para ser verdadeiro cristão é
necessário Cristo viver em sua vida.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor!
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a
vontade de meu Pai, que está nos céus. (Mt. 7.21)
IV - A SALVAÇÃO PERMANECERÁ?
1. Cristo prometeu a vida eterna - Jo. 10.28
2. Cristo nunca o abandonará - Hb. 13.5
3. Cristo nunca falhará - Fl. 1.6
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Devemos confiar inteiramente na palavra de
Deus. Nossa salvação só tem fundamento nas
Escrituras. Não é uma questão de sentimento, mas
sim, de fé na palavra de Deus que é imutável.
·O céu e a terra passarão mas as minhas
palavras não hão de passar - Mt. 24.35 (Leia
também I Pd. 1.25)
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR
AMOR
- Mas Deus dá prova do seu amor para conosco,
em que, quando éramos pecadores, Cristo morreu
por nós. (Romanos 5.8)
GRAÇA
- Porque pela graça sois salvos, por meio da fé,
e isso não vem de vós, é dom de Deus (Efésios 2.8)
FÉ
- Concluímos pois que, o homem é justificado
pela fé sem as obras da lei (Romanos 3.28)
VIDA
- Em verdade, em verdade vos digo que: aquele
que crê em mim tem a vida eterna (João 6.47)
ANOTAÇÕES
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TESTANDO O SEU APRENDIZADO
I - Leia Romanos 3.23 e complete a frase.
O homem é um
II - Coloque (C) nas questões certas e (E) nas
erradas.
(
(
(
(
(

) O homem sem Deus está morto no seu pecado
) A salvação vem pelas obras de cada um.
) O cristão verdadeiro é aquele que nasce de Deus
) Obras de caridade não tornam uma pessoa cristã
) Já nascemos salvos.
III - Para ser salvo é preciso:

1.
2.
3.
IV - O que aconteceu quando você foi salvo?
Resposta:
V - Como posso saber que a salvação
permanecerá? (Leia João 10.28)
Resposta:

JEsus tE ama E Nós também!
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LIÇÃO

Portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. (Mateus 28.19)
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I - O CRISTÃO DEVE SER BATIZADO
(Mc. 16.15,16)

A

Igreja deve conduzir o recém-convertido ao
batismo. Em Atos 2.41, o batismo surge como porta
de entrada do crente para as igrejas neotestamentárias.
Há uma grande necessidade da prática do
batismo para o novo crente, e é verdade que ele não
salva, mas (é uma instrução do Senhor Jesus)
praticado pela Igreja Primitiva.
1 - O Batismo é um ato de obediência
(Mt. 3.13-17)
2 - O Batismo é um ato de identificação
(Rm. 6.4)
3 - O Batismo é um ato simbólico (Col. 2.12)
4 - O Batismo é um ato de fé (At. 8.36,37)
· O BATISMO simboliza a morte do cristão em
relação ao mundo e toda forma de pecado. Seu
sepultamento e a sua ressurreição com Cristo para
uma nova vida de fé no Senhor Jesus. - Rm. 6.1-5
· O BATISMO deve ser, a princípio, por imersão.
O próprio termo batismo trás, em sua etimologia, o
significado de “mergulhar”, “submergir”.
Jesus assim foi batizado. - Mt. 3.16.
· O BATISMO do Eunuco realizado por
Felipe: “Mandou parar o carro e desceram
ambos à água, tanto Felipe como o Eunuco e
Felipe o batizou” (At. 8.38,39.)
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· O fato de o ministrante do batismo entrar com
os que eram batizados na água, sugere que o batismo
deve ser por imersão.
· O batismo deve ser ministrado à pessoas adultas,
que têm capacidade de arrepender-se - At. 2.38.
II - O CRISTÃO DEVE PARTICIPAR DA
CEIA DO SENHOR - I Cor. 11.23-25
1 - A Ceia foi instituída por Cristo - I Cor. 11.23
· A Ceia é do Senhor e implica, para os que dela
participam, comunhão com Deus e com os irmãos.
· É cerimonial - Mt. 26.26-30; I Cor. 10.16;
11.23-30
· Foi instituída por Jesus Cristo, na noite em
que foi traído por Judas Iscariotes, para ser
celebrada pelos cristãos biblicamente
batizados, que estão em plena comunhão com
Deus e sua igreja.
2 - É simbólica e representativa - Lc. 22.19,20
· O PÃO usado na Ceia simboliza o corpo de
Cristo que foi partido por nós, significa comunhão.
· O VINHO usado na Ceia simboliza o sangue
de Cristo que foi derramado na cruz do calvário,
significa também comunhão.
3 - Será observada até a volta do Senhor
(I Co. 11.26)
4 - Deve ser observada com toda sinceridade
(I Co. 11.27)
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5 - Deve ser precedida de Auto-exame
(I Cor. 11.28)
III - O CRISTÃO DEVE SER FIEL NOS
DÍZIMOS E NAS OFERTAS - I Cor. 16.1-4
· Dízimo, 10% (dez por cento) de toda a sua
renda, não deve ser visto como um sacrifício penoso,
imposição da igreja, compromisso rígido que, sendo
quebrado, trás castigo de Deus.
· O dízimo deve ser visto como um meio de você
participar alegremente da obra de Deus. Deve ser
entendido como a graça de Deus que nos dá todas
as coisas e nos pede apenas 10%. O dízimo é um
modo alegre de você contribuir com o reino de Deus
e, consequentemente, ser abençoado.
· Vamos consultar a Bíblia, ela é a autoridade
máxima, é o próprio Deus falando conosco. Vejamos
o que ela ensina sobre o dízimo e as ofertas: O
dízimo é mais antigo que a lei. Abraão deu o dízimo
cerca de 400 anos antes da lei ser outorgada aos
Hebreus, e o deu ao próprio Senhor Jesus, antítipo
de Melquisedeque. (Gn. 14.18-20; Heb. 7.1-9).
Conclusão:
1) Quem quiser receber, primeiro deve dar
(II Cor. 9.6)
2) A contribuição é voluntária (II Cor. 9.7)
3) A contribuição deve ser causa de alegria
(II Cor. 9.7)
4) Deus abençoará sua renda para que você tenha
cada vez mais para contribuir (II Cor. 9.10)
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5) Os dízimos e ofertas são para o suprimento
dos santos (II Cor. 9.1,12)
6) A contribuição glorifica a Deus e é um ato de
submissão (II Cor. 9.12,13)
O dízimo está ligado às bênçãos de Deus,
bênçãos estas que aparecem sempre como
conseqüência do comportamento fiel do crente a
Deus. A contribuição é a causa e as bênçãos o efeito.
Malaquias 3.10
CAUSA
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que
haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova
de mim diz o Senhor dos Exércitos...
EFEITO
... se eu não vos abrir as janelas do céu, e não
derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha
a maior abastança.

II Crônicas 31.10
CAUSA
... desde que o povo começou a trazer as ofertas
para a casa do Senhor...
EFEITO
...tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda
nos tem sobejado bastante, porque o Senhor abençoou
ao seu povo; e os sobejos constituem esta abastança.
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(Provérbios 3.9,10)
CAUSA
Honra ao Senhor com teus bens, e com as primícias
de toda a tua renda...
EFEITO
... Assim se encherão os teus celeiros.
(2 Coríntios 9.6)
CAUSA
...aquele que semeia em abundância...
EFEITO
... em abundância também, ceifará
CAUSA
...aquele que semeia pouco...
EFEITO
...pouco também ceifará.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR
VERDADEIRO DISCÍPULO
- Nisto todos conhecerão que sóis meus
discípulos, se vos AMARDES UNS AOS OUTROS
(João 13.35)
PERDÃO
- Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
e justo para nos PERDOAR os pecados e nos
purificar de toda injustiça (I João 1.9)
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FÉ
- Ora, sem fé é impossível agradar a Deus;
porque é necessário que aquele que se aproxima de
Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos
que o buscam (Hebreus 11.6)
ALEGRIA
- Porque o reino de Deus não consiste no
comer e no beber, mas na justiça, na paz e na
ALEGRIA no Espírito Santo (Romanos 14.17)
ANOTAÇÕES
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TESTANDO O SEU APRENDIZADO

(
(
(
(

I - Marque com ( C ) as questões certas e com
( E ) as erradas.
) O batismo é um ato de obediência
) O batismo é um ato de identificação
) O batismo é um ato simbólico
) O batismo é o único meio de salvação

II - Complete:
1) A Ceia foi instituída por
2) A Ceia é do
e é para ser celebrada pelos
biblicamente batizados e que
estão em plena comunhão com Deus e com a sua
Igreja.
3) O pão usado na ceia simboliza o
4) O vinho usado na ceia simboliza o
III - Coloque (V) nas questões verdadeiras e
(F) nas questões falsas:
( ) O dízimo é uma maneira de negociar com Deus
( ) O dízimo é um meio de você participar alegremente da obra de Deus.
( ) “Esperto” é aquele que semeia pouco porque
colherá muito
( ) Quem quiser receber, primeiro deve dar
( ) Contribua chorando, mas contribua
( ) Deus abençoará a sua renda para que você
tenha cada vez mais para contribuir.
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O qual, quando chegou e viu a graça de Deus,
se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de
coração (Atos 11.23).
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C
rescer na graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo (II Pd. 3.18).
As coisas mortas não crescem, é necessário que
haja vida para um crescimento normal.
Se a vida espiritual não vier do alto, as práticas
religiosas tornam-se vãs. É necessário crescer na
graça (Fp. 3.12-14).
O cristão deve crescer de forma natural. Não
há segredo no crescimento. De acordo com o plano
de Deus, simplesmente a vida desenvolve em si
mesma, não podemos controlar um crescimento,
ele é natural, espontâneo. É simplesmente
inevitável desde que haja vida. E com razão
quando há vida divina.
Na Bíblia o cristão é comparado a uma
árvore, onde as raízes devem atravessar as
camadas da verdade desde a superfície e
aprofundar-se até as grandes rochas doutrinárias
da salvação eterna. Nos galhos devem haver frutos
sadios (Sl. 1).
Todas as coisas vivas se alimentam, e na vida
espiritual não é diferente. A Palavra de Deus é o
nosso alimento (Mt.4.4).
O exercício físico é fundamental para o crescimento
sadio do corpo. Na vida espiritual devemos praticar o
exercício espiritual para crescermos em vigor. Isto
podemos fazer através do serviço: pregando o
evangelho, testemunhando, orando, etc.
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I - A IGREJA DO CRISTÃO
Todo novo convertido deve unir-se a uma igreja
local, neotestamentária, centralizada em Cristo,
bíblica e missionária. Para tanto, é preciso que o
cristão conheça a igreja, sua origem, estrutura,
missão, etc.
1. Onde se originou a Igreja
a) Em Cristo (Ef. 1.22,23)
Jesus Cristo é o Cabeça da Igreja, a Igreja é o
seu corpo e cada cristão individualmente é um
membro deste corpo (I Cor. 12.12-27).
2. A estrutura da Igreja
A Igreja sendo um corpo precisa funcionar como
tal. Deus organizou este corpo da seguinte forma:
a) Obreiros (Ef. 4.11)
b) Membros em Geral (Ef. 4.12,13)
3. A missão da Igreja
a) Pregar o evangelho (Mt. 28.19; Mc 16.15)
4. Para que o cristão deve congregar?
a) Para aprender com todos os santos (Ef. 3.18;
ICo. 14.26)
b) Para ter comunhão uns com os outros (I Jo. 1.7)
c) Para participar da ceia (I Cor. 11.23,25 e 33)
5. Devemos obedecer aos nossos líderes (Hb.
13.17)
6. Devemos obedecer a doutrina cristã
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II - A BÍBLIA DO CRISTÃO
A Bíblia é a palavra de Deus, Espada do
Espírito Santo. “ Suas doutrinas são santas, seus
relatos são verídicos e suas decisões imutáveis.
Leia-a para que te tornes sábio. creia nela para que
fiques seguro, e pratique-a para que sejas santo.”
Ela contém luz para orientar-te, alimento para
sustentar-te e consolo para animar-te. “ É o mapa do
viajante, o bordão do peregrino, a bússola do piloto,
a espada do soldado, e a carta magna do crente.”
1. É semente incorruptível
· Regenera (dá vida) - I Pd. 1.23
· Deve ser recebida com humildade - Tg. 1.21
2. É um espelho
· Revela nossa própria condição - Hb. 4.12
3. É alimento para a alma
· É leite para as crianças (novos convertidos)
I Pd. 2.2
· É pão para o faminto - Dt. 8.3
· É carne para os maduros - Hb. 5.12-14
4. É uma luz
· Ilumina nosso caminho - Sl. 119.105
5. É um lavatório - Jo. 17.17
6. É uma arma - Ef. 6.17
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7. É eterna - Is. 40.8; Mt. 24.35
III - A VIDA DE ORAÇÃO DO CRISTÃO
A oração é para a alma aquilo que a
respiração é para o corpo.
1. A natureza da oração
a) Confissão de pecados - I Jo. 1.9; Sl. 32
b) Súplica - Hb. 5.7
c) Intercessão pelo próximo - Tg. 5.16; Rm 10.1
d) Agradecimento a Deus - Fp. 4.6
e) Comunhão com Deus - I Jo. 1.3
2. Como orar
a) Ao Pai - Jo. 16.23
b) Em nome de Jesus Cristo - Jo. 14.13
c) No Espírito Santo - Jd. 20
3. A base da oração
a) Comunhão com Deus - Rm 8.15
b) O sangue de Cristo - Hb. 10.19,20
c) As promessas de Deus - Rm 10.13-15
4. Obstáculos à oração
a) Pecado não confessado - Is. 59.1,2
b) Egoísmo - Tg. 4.3
c) Desarmonia no lar - I Pd. 3.1-7
d) Dúvidas - Tg. 1.6,7
"Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei
e abrir-se-vos-á." (Mateus 7.7)
Obs.: - As vezes a oração é acompanhada de
jejum, neste caso leia o seguinte texto:
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"Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao
deserto, para ser tentado pelo diabo."
"E, tendo JEJUADO quarenta dias e quarenta
noites, depois teve fome." (Mateus 4.1,2) Leia
também: Mateus 6.16-18; 17.14-21.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR
COMUNHÃO
- Se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue
de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo
pecado (I Jo. 1.7)
AMOR
- Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o
amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de
Deus e conhece a Deus (I Jo. 4.7)
FÉ
- Confirmando os ânimos dos discípulos,
exortando-os a permanecerem na fé, pois que por
muitas tribulações nos importa entrar no reino de
Deus (At. 14.22)
PROPÓSITO
- O qual, quando chegou e viu a graça de
Deus, se alegrou, e exortou a todos a que
permanecessem no Senhor com propósito de
coração (At 11.23).
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TESTANDO O SEU APRENDIZADO
I - Complete as frases:
1) O cristão deve crescer na
e no
nosso Senhor
( II Pd. 3.18)

de

2) O cristão é comparado na Bíblia a uma
(Salmo 1.3)
II - Diga onde se originou a Igreja e explique
porque o crente deve congregar-se.
Resposta:
III - Coloque ( C ) no parêntese quando a
afirmativa estiver correta e ( E ) quando estiver errada.
( ) A Bíblia é a Palavra de Deus
( ) A oração é para a alma aquilo que a respiração é
para o corpo
( ) A base da oração verdadeira são as nossas
boas obras.
( ) A Bíblia é um livro como outro qualquer
( ) O exercício espiritual ocorre através do serviço cristão: (pregando o evangelho, testemunhando, orando, etc.)

4

LIÇÃO

Fazei todas as coisas sem murmurações nem
contendas; para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e
perversa, entre a qual resplandeceis
como luminares no mundo.
(Filipenses 2.14,15)
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I - O ESPÍRITO SANTO NA VIDA DO
CRISTÃO

O

Espírito Santo não é simplesmente um poder
dado por Deus para que dele possamos usar, mas
sim, uma PESSOA que nos usa em cada momento de
nossas vidas, se a Ele nos submetermos.
O Espírito Santo:
01. Tem vontade própria - At. 15.28
02. Convence - Jo. 16.8
03. Ensina - Jo. 14.26; I Jo. 2.27
04. Dirige e dá instruções - At. 8.29
05. Intercede pelos cristãos - Rm. 8.26,27
06. Ouve - Jo. 16.13
07. Pode ser entristecido - Ef. 4.30
08. Pode ser resistido - At. 7.51; Mt. 12.31,32
09. É Deus - At. 5.3,4
10. Concede poder aos cristãos - At. 1.5,8
11. Dá dons aos cristãos - I Cor. 12.1-11
12. É onipotente - Lc. 1.35
13. É onipresente - Sl. 139.7-10
14. É onisciente - I Cor. 2.11-13
15. O Espírito Santo nos batiza para sermos testemunhas (mártires) do Senhor Jesus Cristo
- At. 1.8
II - A CONDUTA CRISTÃ
A VIDA CRISTÃ começa na conversão. Vida
significa crescimento e progresso espiritual (II Pd.
3.18). Alguns crentes nunca crescem (I Cor. 3.1; Hb.
5.12-14). Deus proveu tudo quanto é necessário para
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nutrir e fortalecer a sua vida espiritual, para que possa
assemelhar-se a Cristo em seu caráter e conduta.
Nós vimos que o Espírito Santo habita em nós,
desde o momento da nossa conversão, então Ele
passa a nos guiar em todos os sentidos.
Ser cristão não é observar uma lista de pode e
não pode, faça e não faça. A vida cristã consiste em
fidelidade constante a Jesus Cristo, onde os valores
do mundo perdem toda a sua influência.
Após aceitar a Jesus, você passa a fazer parte
de uma nova família, a família de Deus.
Nós somos separados e diferentes das pessoas
que estão no mundo (II Cor. 6.17). Estamos no mundo
mas, não somos do mundo. Estamos mortos para o
pecado e vivos para Deus (Rm. 6.11).
III - ALGUMAS REGRAS PRÁTICAS
1. Seja um cristão orientado por Jesus
Busque a aprovação divina. Todas as nossas
práticas devem ser pesadas na “Balança divina”.
Pergunte a si mesmo: Se Cristo estivesse em meu
lugar, ele faria o que eu estou fazendo? Faça somente
aquilo que é agradável a Deus (I Tes. 5.22)
2. Seja um cristão temperado
Deus quer que haja entre ti e o mundo uma
diferença radical, e que por causa do seu testemunho
o mundo venha a ser salvo (Mt 5.13-16).
3. Seja um cristão brilhante
Deus quer que o mundo veja as suas boas obras
(Fp. 2.15)
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4. Seja um cristão santificado
Deus quer a nossa santificação (1Tes. 4.3;
1Pd. 1.13-16)
Santificação é separação. Quanto maior for esta
separação do pecado e do mundo com todo o seu
sistema caído, maior será a sua santificação. Porém,
devemos lembrar que separar não é alienar-se, ou
seja, nos trancar em uma caverna ou em um quarto,
para que não venhamos a ter contato com as pessoas.
Devemos viver no mundo mas não nos contaminar
com ele. Santificar é possuir cada vez mais a vida
de Cristo em nós e amar a Deus sem reservas.
a) A santificação só tem valor se você separarse para o serviço de Deus. (Rm. 1.6,7)
b) Deus só pode usar o cristão santificado 2 Tm. 2.21
c) As pessoas são influenciadas por aquelas com
quem andam - 2 Cor. 6.14-18
5. Seja um cristão sóbrio e vigilante
a) O diabo procura derrotar o cristão - I Pd. 5.8,9
b) O diabo foge do cristão que o resiste - Tg. 4.7
c) Satanás é um inimigo sutil - II Cor. 2.10,11
6. Seja um cristão consagrado a Deus.
Quando você estiver em dúvida se algo é certo
ou errado, siga estes auxílios:
a) Tem aprovação divina? - Col. 3.17,23
b) Redunda em glória a Deus? - I Cor. 10.31
c) Deixa má impressão? - I Tes. 5.22
d) Cria dúvidas? - Rm. 14.22,23
e) Produz maus resultados? - Gl. 6.7
f) Edifica? - Rm. 14.19
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VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR
ESPÍRITO SANTO
- Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria,
até aos confins da terra. (Atos 1.8)
- E EU rogarei ao Pai e Ele vos dará outro
Consolador, para que fique convosco para sempre
(João 14.16)
MUNDO
- Não ameis o mundo, nem as cousas que no
mundo há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai
não está nele (I João 2.15)
SANTIFICAÇÃO
- Porque esta é a vontade de Deus, a vossa
santificação: que vos abstenhais da prostituição
(I Tes. 4.3)
BOAS OBRAS
- Assim resplandeça a vossa luz diante dos
homens, para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus
(Mateus 5.16)
- Porque somos feitura sua, criados em Cristo
Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nelas. (Efésios 2.10)
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TESTANDO O SEU APRENDIZADO
I - O que significa para você:
1) O Espírito Santo tem vontade própria:
Resposta:
2) O Espírito Santo convence:
Resposta:
3) O Espírito Santo ensina:
Resposta:
II - O que você entende com a frase: “Não ameis o
mundo?
Resposta:
III - Coloque ( C ) nas questões certas e ( E ) nas
erradas.
( ) Deus quer a nossa santificação
( ) Você deve evitar aquilo que deixa má impressão
( ) A santificação é não ter contato com as pessoas
( ) As pessoas são influenciadas por aqueles com
quem andam
( ) Satanás não nos oferece perigo algum.

LIÇÃO

5

Aguardando a bem-aventurada esperança e o
aparecimento da glória do nosso grande Deus
e Salvador Cristo Jesus. (Tito 2.13)
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INTRODUÇÃO

T
odo cristão é cidadão do céu e tem seu nome
escrito no Livro da Vida (Fp. 4.3). É um peregrino
destinado para a eterna e Santa Cidade que está
sendo edificada por Cristo. Todas as aspirações
do cristão, estão dirigidas para aquela bendita
esperança, e o glorioso aparecimento do Senhor
Jesus Cristo, quando a morte será destruída e os
justos prevalecerão.
I - CRISTO VOLTARÁ
Leia: I Cor. 15.35;51,52; I Tes. 4.13-18
1. Por que Cristo voltará?
a) Para levar os que são seus (Jo. 14.1-3)
2. Quando Cristo voltará?
a) Num tempo de decadência moral (II Tm. 3.1-5)
b) Num tempo em que haverá zombadores
(2 Pd. 3.3)
c) Num tempo de apostasia religiosa (II Ts. 2.3)
II - COMO SERÁ O CÉU?
a) Haverá moradia suficiente para todos (Jo. 14.1,2)
b) Os crentes ficarão juntos para sempre (I Ts. 4.17)
c) Nossos corpos serão incorruptíveis (Fp. 3.21)
d) Terminarão toda dor, tristeza e morte (Ap. 21.4)
e) Nenhum pecado jamais entrará ali (Ap. 21.27)
f) Serão distribuídos galardões (Ap. 11.18; 22.12)
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III - QUEM HABITARÁ NO CÉU?
a) Não os injustos (I Cor. 6.9)
b) Não os que fazem as obras da carne (Gl. 5.19-21)
c) Somente os remidos (Is. 35.9,10)
d) Os que são obedientes a Cristo (Ap. 22.14)
e) Os que chegarem ali por meio de Cristo
(Jo. 14.1-6)

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR
A VINDA DE CRISTO
- E, como foi nos dias de Noé, assim será
também a vinda do Filho do Homem (Mt. 24.37)
- Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há
de vir o nosso Senhor (Mt. 24.42)
- Mas aquele que perseverar até o fim será
salvo (Mt. 24.13)
- E este evangelho do reino será pregado em
todo o mundo, em testemunho a todas as gentes,
e então virá o fim (Mt. 24.14)

Jesus te ama e nós também!
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TESTANDO O SEU APRENDIZADO
I - Dê um texto bíblico que confirme a vinda de
Cristo.
Resposta.
II - Por que, na sua opinião, Cristo voltará?
Resposta.

III - Mencione um sinal da vinda de Cristo,
confirmando-o com um texto bíblico.
Resposta.

IV - Marque com ( X ) todas as questões corretas.
( ) No céu só há moradia para os anjos
( ) No céu só habitarão os remidos
( ) No céu só entrarão os obedientes a Cristo
( ) No céu só entrarão os assembleianos.

Irmãos chegamos ao final deste curso
(DISCIPULADO). Aqui não encerra-se todo o
conteúdo da Bíblia e nem o que se pode conhecer e
experimentar de Cristo, apenas possibilitamos
algumas orientações básicas acerca da vida cristã,
cabe aos irmãos continuar nesta busca. Procure
melhorar seus conhecimentos.

Devemos conhecer a Cristo mais e
mais (Fp 3.8-11)
As cortinas já foram removidas para você
passar e entrar no Santo dos Santos e assim,
experimentar toda a doçura da vida em Cristo Jesus.
O seu envolvimento com os trabalhos da
igreja: Escola Dominical, cultos, atividades dos
Departamentos, cursos, etc, é o melhor exercício
para o seu desenvolvimento espiritual.
Deus te abençoe e lembre-se: Somente por
meio da palavra de Deus é que você será abençoado.
Leia e obedeça a Palavra de Deus. JESUS TE AMA
E NÓS TAMBÉM.

O objetivo deste suplemento é ajudar você
no seu aprendizado. As cinco lições que compõe o
curso serão ministradas pelo discipulador em sala
de aula, más o caderno suplementar é composto de
exercícios que você responderá em sua casa.
A maneira correta de você responder as
questões é: Primeiro leia com bastante atenção a
questão, depois procure na sua Bíblia o texto
bíblico que está entre parêntesis ( ), ali você
encontrará a resposta.
Tire um tempo necessário para fazer estes
exercícios, tenha em mãos a Bíblia e não se esqueça
de orar pedindo ajuda a Deus. Sempre que for
necessário peça ajuda a pessoa responsável pelo
discipulado.
Agora combine com o seu discipulador o
tempo necessário para você responder todas as
questões e o prazo para devolver cada exercício
respondido, a fim de que ele faça as devidas
correções. Bom proveito, o Senhor te abençoe.
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"Pois tudo quanto outrora foi escrito, para
o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela
paciência, e pela consolação das Escrituras,
tenhamos esperança." (Romanos 15.4)
I – A BÍBLIA foi escrita por mais ou menos 40
autores, num período de 16 séculos.
II – A BÍBLIA mais usada no Brasil é a Versão
Portuguesa de João Ferreira de Almeida.
III – A BÍBLIA dividi-se em: Antigo Testamento e
Novo Testamento num total de 66 livros:
1. Antigo Testamento – 39 livros classificados
em: Lei (Gênesis a Deuteronômio), História (Josué
a Ester), Poesia (Jó a Cantares), Profecia (Isaías a
Daniel – Profetas maiores, Oséias a Malaquias –
Profetas Menores).
2. Novo Testamento – 27 livros classificados em:
Biografia (Os 4 Evangelhos), História (Atos),
Epístolas (Romanos a Judas) Profecia (Apocalipse).
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IV – A BÍBLIA tem Jesus Cristo como o seu tema
central
V – A BÍBLIA é dividida em capítulos (o número
maior) e versículos (o número menor). O Antigo
Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos.
O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959
versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e
31.173 versículos. O maior capítulo: Salmo 119.
O menor capítulo: Salmo 117. O maior versículo:
9 do capítulo 8 de Ester. O menor versículo: 13 do
capítulo 20 de êxodo.
VI – A BÍBLIA foi o primeiro livro a ser impresso
no mundo. Isto se deu em 1.452, na Alemanha.
VII – A BÍBLIA - prepara o crente (I Pedro 3.15)
- Faz o obreiro aprovado (2 Timóteo 2.15) Acresce a fé do crente (Romanos 10.17) Enriquece a vida do cristão (Salmo 119.72;
Colocenses 3.16)

Nome: Assembléia de Deus do Gama Oeste
Endereço: Área Especial 2/4 – Gama/DF.
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Para você que inicia a sua nova vida em
Cristo e que deseja se envolver com esta obra
maravilhosa, relacionamos a seguir, a estrutura
organizacional da igreja com os seus departamentos,
bem como a missão de cada um:
1. Diretoria da Igreja
. Presidência
. 1º Vice-Presidente
. 2º Vice-Presidente
. Administração
. Secretaria
. Tesouraria
. Comissão Fiscal
2. Ministério
. Pastores
. Evangelistas
. Presbíteros
. Diáconos
. Diaconisas
. Porteiros
. Ministros
3. Departamentos
. Missões – Envio de missionários ao campo e a
devida manutenção dos mesmos. Conferência
Missionária, relatórios financeiros, etc.
. Educação Cristã – Administração da Escola
Dominical, Discipulado, Culto infantil, EBF,
EETAD. Manutenção de cursos, etc.
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. Senhores e senhoras – Trabalhos concernentes
aos senhores e senhoras, cultos, congressos.
. Mocidade e Adolescentes – Atividades,
encontros, congresso, etc.
. Música – Formação de músicos, coral,
conjuntos, instrumentos musicais, cantatas, etc.
. Evangelismo – Organizar grupos de
evangelismo, grupos familiares, etc.

Questionário - 01
JESUS
01 – O que Jesus é neste versículo? (João 8.12)
02 – O que Jesus é neste versículo? (João 6.35)
03 – O que Jesus é neste versículo? (João 11.25)
04 – Quem pode libertar os escravos do pecado?
(João 8.36)
05 – Qual é o caminho que nos conduz ao Pai? (João
14.6)
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06 – Quem nos garante a vida eterna? (João 6.58)
07 – Para que o Senhor Jesus veio a este mundo?
(João 10.10)
08 – Qual é a única porta para a salvação? (João 10.9)
09 – O que Jesus possui? (João 6.68)
10 – Qual é o testemunho de João a respeito de
Jesus? (João 1.29)
11 – Qual é o testemunho de Pedro a respeito de
Jesus? (Mateus 16.15,16)
12 – Qual é o testemunho de André a respeito de
Jesus? (João 1.40,41)
13 – Qual é o testemunho dos Samaritanos a respeito
de Jesus? (João 4.42)
14 – Qual é o testemunho de Deus, o Pai a respeito
de Jesus? (Mateus 3.17)
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15 – Através da sua morte na cruz, o que Jesus
tomou sobre si? (1 Pedro 2.24)
16 – O que Jesus fez por nós através de sua morte?
(1 Pedro 3.18)
17 – O que Jesus prometeu fazer no último dia,
àqueles que nele crê? (João 6.40)
18 – Quais as três afirmativas que Jesus fez em João
10.28?
1) 2) 3) -

Questionário - 02
O HOMEM
01 – Quais as primeiras atitudes a serem tomadas para
que nossos pecados sejam apagados? (Atos 3.19)
02 – Como nos tornamos filhos de Deus? (João 1.12)
03 – O que recebemos quando cremos em Cristo?
(João 3.36)
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04 – No momento em que você ouve as palavras de
Jesus e crê em Deus, o Pai, passou da: (João 5.24)
05 – Se você se chegar a Jesus o que acontecerá?
(João 6.37)
06 – O que acontece aos que seguem a Jesus? (João
8.12)
07 – O que o homem precisa fazer para ver o Reino
de Deus? (João 3.3)
08 – De qual família os cristãos fazem parte?
(Efésios 2.19)
09 – O que acontece com aquele que é nascido de
Deus? (I João 3.9)
10 – A quem devemos recorrer se cairmos no
pecado? (I João 2.1)
11 – O que devemos fazer quando pecamos?
(I João 1.9)
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12 – O que é necessário fazer para ser salvo? (Atos 16.31)
13 – O que devemos fazer com a nossa boca e com o
nosso coração para sermos salvos? (Romanos 10.9)
14 – Todo aquele que comete pecado é servo
(escravo) de quem? (João 8.34)
15 – Como você estava antes de crer em Jesus?
(Efésios 2.1)
16 – Somos salvos pela: (Efésios 2.8)
17 – Porque a salvação não vem pelas obras?
(Efésios 2.9)
18 – Quem precisa ir a Jesus? (Mateus 11.28)
19 – O que Jesus fará com aqueles que o negarem
diante dos homens? (Mateus 10.33)
20 - Como podemos fazer a obra de Deus? (João
6.28,29)

Discipulado - 47

Questionário - 03
DEUS O PAI
01 – Como devemos adorar a Deus, o Pai? (João 4.24)
02 – O que levou Deus, o Pai a dar seu Filho Jesus
para morrer por nós? (João 3.16)
03 – Como Deus, o Pai provou que nos ama?
(Romanos 5.8)
04 – Para que Deus, o Pai enviou o seu Filho ao
mundo? (João 3.17)
05 – O que permanece sobre aquele que não crê no
Filho de Deus? (João 3.36)
06 – Como podemos obter paz com Deus?
(Romanos 5.1)
07 – O que acontece com aquele que ama o mundo?
(I João 2.15)
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08 – Quem são as pessoas que conhecem a Deus?
(I João 4.8)
09 – O que acontece com todo aquele que é nascido
de Deus? (I João 5.4)
10 – Quem pode dizer que Deus está nele e ele em
Deus? (I João 4.15)

ESPÍRITO SANTO
11 – Qual é a missão do Espírito Santo? (João 16.8)
12 – O que Jesus nos prometeu dar se guardarmos
os seus mandamentos? (João 14.15-17)
13 – Quando recebemos o Espírito Santo o que ele
nos dá? (Atos 1.8)
14 – O que o Senhor Jesus nos prometeu? (Atos 1.5)
15 – Para quem é a promessa do batismo com o
Espírito Santo? (Atos 2.39)

Discipulado - 49

16 – O que não devemos fazer com o Espírito Santo?
(Efésios 4.30)
17 – Quem reparte os dons espirituais com a Igreja?
(I Corintios 12.11)
18 – O nosso corpo é o templo de quem? (I Corintios
6.19)
19 – O que o Espírito Santo fará conosco? (João 14.26)
20 – O que caiu sobre aqueles que ouviam a Palavra
de Deus? (Atos 10.44)

Questionário - 04
NOVA VIDA
01 – O que acontece com aquele que está em Cristo?
(II Corintios 5.17)
02 – Qual deve ser nossa atitude daqui para frente?
(Colossenses 1.10)
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03 – Qual é a vontade de Deus para nós? (I
Tessalonicenses 4.3)
04 – Deus é santo. E nós, como devemos ser?
(I Pedro 1.15)
05 – A Bíblia diz que foi crucificado o nosso homem
velho. Para que isto aconteceu? (Romanos 6.6)
06 – O que o crente salvo precisa praticar? (Efésios 2.10)
07 – Qual o objetivo das boas obras? (Mateus 5.16)
08 – O que teremos neste mundo (João 16.33)
09 – Por meio de que entraremos no reino de Deus?
(Atos 14.22)
10 – Que promessa o Senhor Jesus fez aos que
permanecerem fiéis até o fim? (Apocalipse 2.10)
11 – O crente é o que da terra? E o que do mundo?
(Mateus 5.13,14)
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ORAÇÃO
12 – A quem devemos dirigir a nossa oração?
(Mateus 6.9)
13 – Em nome de quem devemos orar? (João 14.13)
14 – Quem nos auxilia na oração? (Romanos 8.26)
A PALAVRA DE DEUS
15 – Descreva as funções da Palavra de Deus? (II
Timóteo 3.16)
16 – O que nos faz errar? (Mateus 22.29)
17 – O que Jesus afirmou ser a Palavra de Deus?
(João 17.17)
18 – O que o crente deve guardar no coração para
não pecar? (Salmo 119.11)
19 – O que é a espada do Espírito Santo? (Efésios 6.17)
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20 – Além do pão, do que mais viverá o homem?
(Mateus 4.4)

JEsus
tE
ama
E
Nós
também!

