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Dinâmica da Vida Cristã 

Quando falamos em dinâmica, pensamos imediatamente em algo em movimento. 

Lembramo-nos também de uma palavra que vem da mesma raiz: dinamite. 

A Dinâmica da Vida Cristã fala desses dois aspectos. A vida Cristã é uma 

caminhada em movimento, capacitada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas (Atos 

1:8). Essa capacitação, esse poder, nos impelem para fora e para frente – muitas pessoas 

que ainda não conhecem a Jesus, precisam conhecer – e nós somos chamados por Deus a 

cumprir essa tarefa. 

Como Igreja, entendemos que o discipulado é uma ferramenta poderosa para 

preparar cada cristão a enfrentar o cansaço dessa caminhada com ânimo e vigor. A 

misericórdia e a Graça de Deus nos estimulam a continuar essa caminhada. Por isso é 

importantíssimo conhecermos a Palavra e o Poder de Deus. 

Neste terceiro módulo, você encontrará lições que servirão de alicerce sólido para 

a sua vida e o levarão a um maior conhecimento de Deus: de Sua Palavra e de Seu Poder. 

A Dinâmica da Vida Cristã trata dessa direção para fora: O chamado de Deus, Obediência, 

Ser cheio do Espírito Santo, Discipulado, Testemunho, Santificação, Caráter, Princípio 

de Autoridade, Jejum, Oração, Estudo Devocional e Evangelismo por Amizade. 

Como cristãos reformados, cremos na soberania de Deus e Sua ação sobrenatural 

em nossas vidas. É disso que trata esse módulo. Esperamos que sua vida seja incendiada 

com o poder explosivo (dinamite) do próprio Deus em sua vida, queimando-lhe o coração, 

em busca daquele que carece do amor de Deus. 
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Estudo 01 – O chamado de Deus 

Quando falamos em chamado, as imagens que se formam em nossa mente, 

relacionam-se a pastores e missionários como pessoas especiais, por atenderem à ordem 

divina de compartilhar Seu amor aos demais: pessoas pecadoras, por estarem longe de 

Deus. Será que Deus chama apenas a alguns? O que envolve o chamado de Deus? O que 

isso tem a ver com a minha vida? 

I – Você se considera chamado? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) É uma livre decisão de Deus 

Uma ideia enganosa que tem sido semeada é a de que Deus chama algumas 

pessoas especiais para servirem a Ele. Isso é um engano! Para Deus, todas as pessoas são 

iguais (Efésios 6:9). 

O modo de Deus tratar com todas as pessoas é igualmente justo! Isso implica, 

também, no chamado, ou seja, todos os que foram salvos, são chamados! 

Todos os que foram salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus 

(Efésios 2:8-9), de acordo com 1 Pedro 2:9 são chamados. Por isso Pedro escreve que 

somos: 

- Geração eleita: os escolhidos e chamados pelo 

próprio Deus; 

- Sacerdócio real: representantes missionários do 

Reino de Deus; 

- Nação santa: íntegros e separados para Deus; 

- Povo exclusivo de Deus: pertencidos inteiramente a 

Deus.  

Essas quatro características dos que foram chamados, 

mostram claramente a ação de Deus: somos eleitos (chamados 

por Deus), somos sacerdotes (representantes de Deus), nação santa (separados por Deus), 

e povo exclusivo de Deus (pertencentes inteiramente a Deus). 

II – De acordo com Deuteronômio 7:6-8, como você entende o chamado de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Possui um objetivo específico 

Deus chama de acordo com a Sua vontade. Mas, se Deus chama a quem Ele quer, 

e não existem pessoas mais especiais que outras para Ele (Efésios 6:9), quem são, então, 

as pessoas que Ele chama e para quê? 
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Em Mateus 28:19-20, fica claro a resposta a essas duas perguntas. Quem são os 

chamados? Todos os salvos são chamados. Para quê? Fazer discípulos. 

A natureza da Igreja é missionária! O que isso significa? 

Enquanto participantes da Igreja, somos missionários. E ser missionário, não é ir 

para outro país ou região apenas. Ser missionário, não é falar de Jesus para outra pessoa. 

Ser missionário, é viver Jesus de modo que outras pessoas desejem conhece-Lo! 

Todos os salvos são chamados para fazer discípulos! 

O que é fazer discípulos? De acordo com o texto acima, fazer discípulos, é: 

- Batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 

Em outras palavras, é gerar a vida da Trindade nas pessoas. A ideia de nome, tanto 

no Antigo quanto no Novo Testamentos, remete à caráter. Isso implica em gerarmos o 

caráter de Deus na vida das pessoas. 

- Ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus nos ordenou 

O caráter de Deus é gerado na vida das pessoas, quanto elas são ensinadas a 

obedecer a tudo o que Jesus nos ordenou. Por isso, nossa ação missionária não pode ser 

pautada pelo falar, mas pelo viver. É como numa relação entre pai e filho: o filho aprende 

mais pelo que vê o pai fazer do que pelo que ele fala. 

III – Você tem obedecido ao chamado de Deus? De que forma? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Não envolve nossas habilidades 

Enquanto chamados, percebemos que somos chamados por Deus, através de uma 

livre e soberana escolha divina, para anunciar Suas grandezas (1 Pedro 2:9) e fazer 

discípulos aonde quer que estejamos (Mateus 28:19-20). 

O chamado de Deus não implica em sermos especiais, pelo contrário, o chamado 

de Deus reside no fato de Ele querer chamar (Deuteronômio 7:6-8), por isso, usamos o 

termo “chamado de Deus”. É uma livre e soberana escolha de Deus. Não é uma escolha 

nossa, ou seja, não está baseada em nossas habilidades. 

Os vários chamados que encontramos na Bíblia: Abraão, Moisés, Noé, os doze 

apóstolos, Paulo; estão baseados não nas habilidades humanas, mas na livre e soberana 

decisão de Deus em chama-los. 

 Noé (Gênesis 6:8-22) 
Chamado para salvar os seres vivos do diluvio. 

 Abraão (Gênesis 12:1-3) 

Chamado para abençoar as famílias da Terra. 

 Moisés (Êxodo 3:1-22) 
Chamado para libertar o povo de Israel do Egito. 

 Simão Pedro, André, Tiago e João (Marcos 1:16-20) 
Chamados para serem pescadores de homens. 
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Esses poucos exemplos, apenas demonstram que partiu de Deus o chamado, ou 

seja, não havia nada de especial nesses homens. Eram pessoas como nós, com 

dificuldades, limitações e habilidades, mas o que os tornou especiais foi o chamado de 

Deus. Somos escolhidos por Deus, não por nossas habilidades, mas por uma livre e 

soberana escolha de Deus. 

RECAPITULANDO 

a) É uma livre decisão de Deus 

b) Possui um objetivo específico 

c) Não envolve nossas habilidades 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo que foi estudado até aqui, o que mais chamou a sua atenção? Qual foi sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Deus chama pessoas especiais? Por quê?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. O que é o chamado de Deus?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Que habilidade você julga possuir para receber algum chamado de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 02 – Obediência 

Uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã é a Obediência. O pecado 

original (Gênesis 3:5), nos leva a uma postura de orgulho e independência, enquanto a 

Obediência nos leva a um caminho estranho aos nossos corações pecaminosos ... 

I – Você concorda que a Obediência nos leva a um caminho estranho aos nossos 

corações pecaminosos? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) A obediência agrada a Deus 

Já aprendemos que o nosso pecado nos afasta de Deus (Isaías 59:2) e que ele é 

uma afronta a Deus. Nosso orgulho e independência de Deus são as raízes de todos os 

pecados. 

Quando buscamos uma vida de obediência a Deus, a nossa natureza pecaminosa 
passa a ser combatido em nossas mentes e corações. É o que o apóstolo Paulo escreveu 

em Romanos 12:1-2: oferecer-nos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, 

mudando a nossa mentalidade – do pecado para uma vida que glorifique a Deus. 

Leia com muita atenção 1 Samuel 15:22-23. A Obediência é melhor do que o 

sacrifício e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Observe, também, que a 

rebeldia (o contrário da obediência) é como pecado de feitiçaria e a arrogância (orgulho), 

como o mal da idolatria. 

Por que a Obediência é agradável a Deus? 

Porque ela “coloca os pingos nos is”. Em outras palavras, ela demonstra que 

entendemos que somos pecadores – nossa inclinação natural é nos distanciarmos de Deus 

– mas, em resposta à graça e à misericórdia divinas, nos submetemos a Ele. Mais 

claramente: reconhecemos que Ele tem o domínio sobre as nossas vidas, Ele somente 

sabe o que é melhor para nós” (Levítico 14:4-5) 

II – De acordo com 1 Samuel 15:22-23, a rebeldia e a arrogância são como pecado 

de feitiçaria e o mal da idolatria. No que você tem sido rebelde e arrogante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Jesus foi obediente 

Quando afirmamos que somos cristãos, não estamos dizendo que somos 

religiosos, pelo contrário, declaramos ser seguidores de Jesus Cristo. Ser seguidor de 

Jesus (discípulo, discipulado) implica em termos Ele como nossa referência de vida. 

Leia Filipenses 2:5-11. Preste atenção em especial no versículo 8. Jesus humilhou-

Se a Si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz! 
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Como é difícil sermos obedientes, pois isso implica em nos humilharmos, em 

reconhecermos que não termos condições de cuidar de nossa própria vida, de não sermos 

donos do nosso próprio nariz. 

A referência máxima de 

obediência para nós, sempre 

será o Senhor Jesus. Sua 

obediência a Deus Pai, levou-O 

a ser fiel até a morte, 

humilhando-Se. Por isso, a 

obediência é uma característica 

marcante na vida de todo 

Cristão (discípulo de Jesus 

Cristo). Jesus foi obediente, 

então devo ser obediente. Não 

é uma escolha! Se sou cristão, 

sou obediente! Caso contrário sou rebelde (feiticeiro). Leia 1 Samuel 15:22-23. 

Isso é tomar a nossa cruz. Discipulado é o caminho da cruz. É negarmos a nós 

mesmos e obedecermos a Deus. 

III – Percebemos que obediência não é algo fácil, mas para você, particularmente, 

obedecer é fácil ou difícil? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Agradando a Deus 

A referência máxima de obediência para nós, sempre será o Senhor Jesus. 

Obedecer a Deus, implica em obedecermos aos modelos de autoridade em nossa vida. 

Veja Romanos 13:1, não há autoridade que não venha de Deus. Um dos maiores 

males de nossos dias é a completa desobediência (rebeldia) às autoridades, e, 

consequentemente, ao próprio Deus. 

Jesus era obediente a Deus, obedecendo a Seus pais na terra. Em Lucas 2:41-52, 

vemos que Jesus era obediente a eles (Maria e José). Como consequência disso, Ele 

crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.  

Leia os seguintes textos: Efésios 6:1 e Colossenses 3:20. 

Obedecer aos pais, é justo e agrada a Deus. A Bíblia não nos ensina a obedecer 

nossos pais apenas quando eles são bonzinhos. Obedecer aos pais tem como padrão, a 

nossa obediência a Deus. Aquilo que vai contra o que a Bíblia determina, deve ser 

apresentada diante de Deus. Aquilo que vai contra o que a Bíblia determina, deve ser 

apresentada diante de Deus. Se você é um filho e está com dúvidas sobre se deve ou não 

obedecer de seus pais, converse com seu discipulador ou Líder ou o Pastor. 

Outra característica da obediência que agrada a Deus, é a obediência aos líderes. 

O texto de Hebreus 13:17, fala sobre isso. A obediência aos líderes trata da obediência 

aos líderes da igreja (pastores, diáconos e líderes de ministérios), para que o trabalho não 

seja pesado para eles e proveitoso para quem obedece. 



 

 

 8 

A obediência de um filho a seus pais, e dos membros da igreja aos líderes, deve 

ser realizada à luz de 1 Coríntios 10:31. 

RECAPITULANDO 

a) A obediência agrada a Deus 

b) Jesus foi obediente 

c) Agradando a Deus 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo o que foi estudado aqui, o que mais chamou a sua atenção? Qual foi sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. À luz de 1 Samuel 15:22-23, porque a obediência é agradável a Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. De acordo com Filipenses 2:5-11, qual o exemplo máximo de Jesus ao obedecer 

ao Pai? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Em 1 Coríntios 10:31, vemos a base para tudo o que devemos fazer em nossa 

vida? De que forma você tem conseguido aplicar esse princípio?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 03 – Ser cheio do Espírito Santo 

Aprendemos um pouco sobre o Espírito Santo no primeiro módulo – Sua Pessoa 

e Sua ação. Em muitos lugares da Bíblia, vemos a expressão “ser cheio do Espírito Santo”. 

Em suas mais diferentes formas. O que é esse “ser cheio do Espírito Santo”? Vamos 

entender o que a Bíblia ensina sobre ser cheio do Espírito Santo. 

I – O que você entende sobre ser cheio do Espírito Santo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) É uma ordem 

Quando lemos Efésios 5:18-21, nos deparamos com essa ordem: “Enchei-vos do 

Espírito!” Encher-se do Espírito, é uma ordem, tanto quanto “não vos embriagueis com o 

vinho!”. 

Ser cheio do Espírito, não é algo pelo qual podemos optar, é uma ordem! 

O contrate apresentado por Paulo aos efésios, é com o vinho. Quando nos 

embriagamos com vinho, perdemos o controle de nossos atos, realizando coisas estúpidas, 

das quais teremos vergonha e remorso. Se somos cheios do Espírito Santo, teremos 

consciência dos nossos atos – eles não serão propositais – para edificar ao próximo e para 

adorar a Deus! 

Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem, porque implica no desejo de Deus em 

ser conhecido e glorificado e, desta forma, as pessoas sejam edificadas (Atos 1:8 e Atos 

4:31-33). 

Em outras palavras, ser cheio do Espírito Santo é ser capacitado por Deus, como 

seres humanos pecadores, mas redimidos no sangue de Jesus, para anunciar o único Deus 

vivo, com poder e Graça, em linguagem acessível e compreensiva às pessoas que não 

conhecem a Deus e Seu amor eterno! (Atos 2:11). 

II – Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Qual o objetivo dessa ordem? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Não é algo que eu possa fazer 

No original grego, o verbo “enchei-vos” está na voz passiva. Isto significa que ser 

cheio do Espírito Santo, não é algo que eu possa ou consiga fazer por mim mesmo! Isso 

mostra que só o que devemos fazer é apresentar o nosso vazio. 

Ser cheio do Espírito Santo não é algo que alcançamos, mas que é recebido. E 

recebido mediante a fé simples por parte daqueles que reconhecem sua nulidade e vazio. 

Fomos salvos pela Graça, sem obras. Somos cheios do Espirito Santo, pela Graça, sem 

obras! 

Isso é Graça! A Graça de Deus está em todo lugar, agindo, independentemente de 

nossas habilidades e fraquezas! Glórias a Deus! 
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Ser cheio do Espírito Sano não está destinado apenas a “pessoas santas” que 

realizam “grandes coisas”, mas há pessoas fracas e falhas como nós. A Graça, por ser o 

que é, torna a promessa firme para fracassados que admitem seu fracasso, e eles podem 

receber isso agora! 

Ser cheio do Espirito Santo não é recompensa que recebemos por nossa fidelidade 

e busca, mas a dádiva de Deus para a nossa condição de derrotados! O Espírito Santo não 

foi dado aos discípulos, apenas em Atos 1:8, após eles terem se dedicado e servido a Deus, 

mas em Atos 2:4, quando tinham provado ser covardes, reunindo-se a portas fechadas! 

Deus tem muito a derramar de Seu Espírito em nossas vidas! Como já vimos, é 

ação da Graça divina. Mais à frente, vamos estudar sobre nossa resposta à ação contínua 

de Deus em nossas vidas, que nos capacitará a transbordarmos de Seu Espírito para 

fazermos diferença no mundo em que vivemos.  

III – De acordo com Efésios 5:18, o que é preciso fazer para ser cheio do Espírito 

Santo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) É um ato contínuo do próprio Deus 

A expressão “enchei-vos” de Efésios 5:18-21 está conjugada em um tempo verbal 

grego chamado presente contínuo. Em português não há como traduzir literalmente essa 

expressão. O mais próximo seria: “sendo cheios continuamente”. 

Em outras palavras, é um mandamento para sermos cheios diariamente. Não é 

uma experiência estática, parada. Em João 4:14, quando Jesus conversa com a mulher 

samaritana, à beira do poço, Ele afirma que a plenitude do Espírito Santo é algo dinâmico. 

Esse ato contínuo do próprio Deus em 

nossa vida – encher-nos com Seu Santo Espírito – 

é o processo de santificação na vida de Seus filhos 

(Romanos 8:10-17).  

Lembre-se, somos pecadores, pois 

nascemos em pecado (Salmo 51:5), mas fomos 

salvos pela Graça, sem obras. Da mesma forma, 

somos cheios do Espírito Santo, pela Graça, sem 

obras! 

Nossa resposta a tamanha Graça, é 

simplesmente render-nos, em fé, à ação do 

Espirito Santo renovando nossas vidas. À medida 

que somos confrontados com nossos pecados, 

somos levados, pelo próprio Deus, ao 

arrependimento. Isso é santidade. Reconhecermos 

o quanto somos pecadores e o quanto Deus é puro!  

RECAPITULANDO 

a) É uma ordem 

b) Não é algo que eu possa fazer 

Ser cheio do Espírito Santo é ser 

cheio continuamente pelo Espírito 

Santo! 
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c) É um ato contínuo do próprio Deus 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo o que foi estudado aqui, o que mais chamou a sua atenção? Qual foi sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Você tem atendido à ordem de Deus em Efésios 5:18-21? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Há algo que você possa fazer para ser cheio do Espírito Santo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Ser cheio do Espírito Santo é uma ação da Graça de Deus em nossas vidas, mas 

há uma resposta de nossa parte à ação de Deus. Que resposta você acha que 

devemos dar à ação de Deus em nossas vidas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Aula 04 – Discipulado 

Discipulado envolve ser chamado. Você se lembra do primeiro estudo desta 

apostila? Era sobre chamado. Lembre-se: todas as que foram salvos em Cristo Jesus são 

chamados a viver uma vida de Discipulado. Mas, o que é Discipulado? Vamos caminhar 

para entender qual o significado disso em nossas vidas. 

I – O que você entende sobre Discipulado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) É negar-se a si mesmo 

Vivemos em um mundo que constantemente incentiva as pessoas a buscarem o 

prazer próprio. “O que importa, é que sejamos felizes, mesmo que tenhamos que passar 

por cima dos outros” – é o que ensina o sistema de valores que luta contra Deus! 

O Discipulado, por outro lado, é uma proposta completamente contrária à proposta 
do pecado. Se o pecado incentiva o ser humano a ser o centro do universo, o Discipulado, 

incentiva o ser humano a negar-se a si mesmo! Leia com muita atenção os seguintes 

textos: Mateus 16:24, Marcos 8:34 e Lucas 9:23. 

Todos eles falam que aqueles que quiserem seguir a Jesus, devem negar-se a si 

mesmos! Isso é renúncia! Negar-se a si mesmo, envolve desistir 

voluntariamente de certas coisas, pessoas, hábitos, ideias, 

convicções e status. Significa, também, rejeitar um modo de vida 

contrário à Palavra de Deus, abandonar e rejeitar velhos hábitos 

e crenças do passado.  

Enfim, negar-se a si mesmo, é renunciar o modo de vida 

que busca incansavelmente o prazer próprio, uma via 

independente de Deus! Negar-se a si mesmo, envolve claramente, 

colocar o passado, o presente e o futuro nas mãos do Senhor Jesus 

Cristo! Ele comanda nossas vidas! Tudo o que eu tenho pertence 

a Deus! 

II – O que você entendeu nos textos bíblicos sobre negar-se a si mesmo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) É tomar a sua cruz 

Intimamente ligado a negar-se a si mesmo, está o segundo aspecto do Discipulado: 

tomar sua cruz. Muitos pensam que a cruz que devem carregar é um parente difícil ou 

uma doença. Engano! A verdadeira cruz que devemos carregar é a nossa própria tendência 

em vivermos uma vida independente de Deus! 

Lucas 9:23-25, fala claramente que, aquele que tenta obter coisas para salvar sua 

vida, certamente falhará... Tomar a cruz é um caminho de morte. É uma decisão voluntária 
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de pautar a minha vida com base em princípios da Palavra de Deus, mesmo que seja algo 

completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas a fazer! 

Tomar a cruz não é um ato único, isolado, que fica na memória, lá no passado, 

pelo contrário, uma atitude diária. Quem quer ser discípulo de Jesus deve estar preparado 

para tomar a cruz todo dia, toda hora, a cada momento.  

Tomar a cruz é pedir perdão, reconhecer nossos 

erros, sermos humilhados e não revidarmos, agirmos de 

maneira contrária à nossa natureza pecaminosa e nosso 

desejo de justiça humana. Veja 1 Pedro 2:21-25! 

Dietrich Bonhoeffer, dia que: “Ser crucificado é 

sinônimo de sofrer e morrer rejeitado e repudiado por força 

da necessidade divina. Qualquer tentativa de impedir o que 

é necessário, vem de satanás, mesmo que isso proceda da 

boca de pessoas que se entregaram para Jesus”. 

III – O que você entendeu sobre tomar a sua cruz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) É seguir a Jesus 

Seguir a Jesus não significa apenas mudar os nossos hábitos e atitudes pessoais, 

mas sobretudo permitir que Deus implante em nós a mente de Cristo. Jesus nos faz rever 

profundamente nossos valores de pensamento e de conduta. 

Isso implica em questionar os valores da sociedade dominante e não se deixar 

influenciar por eles, já que eles são passageiros e sem o poder de nos oferecer uma paz 

real, autêntica e duradoura. Com isso, seremos sérios candidatos à perseguição (João 

15:20) – seremos alvos da incompreensão de familiares, amigos e da sociedade em geral. 

É uma grande mentira e grave heresia (erro bíblico / doutrinário), acreditar que 

seguir a Jesus nos isentará do sofrimento, das decepções, dos problemas e percalços da 

vida. Está bem claro na Bíblia, que homens e mulheres de Deus sofreram grandes 

dificuldades na vida. Seguir a Jesus, implica trilhar o caminho que Ele trilhou. Leia 

Filipenses 2:5-11 e preste atenção ao que o apóstolo Paulo está incentivando os cristãos 

filipenses a fazerem: ter a mesma atitude de Jesus! Em outras palavras, seguir a Jesus! 

 

RECAPITULANDO 
a) É negar-se a si mesmo 

b) É tomar a sua cruz 

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus... 

... humilhou-se a si mesmo e foi obediente 

Até a morte, e morte de cruz! 
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c) É seguir a Jesus 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo o que foi estudado aqui, o que mais chamou a sua atenção? Qual foi sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Você tem conseguido negar-se a si mesmo e permitir que o Espírito Santo de Deus 

molde sua vida? Compartilhe momentos em que você conseguiu negar a si 

mesmo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. À luz de 1 Pedro 2:21-25, você tem tomado a sua cruz dia a dia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Explique com suas próprias palavras o que significa seguir a Jesus. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Aula 05 – Testemunho 

Você já deve ter assistido a algum filme onde apareçam testemunhas de alguma 

evidência. Geralmente são filmes que giram em torno de tribunais com juízes, 

promotores, advogados, réu, etc. Todo julgamento será determinado em torno das 

testemunhas. As testemunhas são necessárias, também, para outros momentos em nossa 

vida: registro de nascimento de filho, para o casamento civil, etc. 

I – Na sua compreensão, por que é tão importante o papel de testemunhas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) Testemunho envolve martírio 

A palavra “testemunha” traduz o termo grego que significa “mártir”. 

Antes que isso soe completamente assustador aos seus ouvidos, saiba que o mártir, 

mais do que morrer por alguém ou alguma causa, é ser alguém como aquelas pessoas que 
compartilharam o seu testemunho por Cristo e morreram por causa da sua fé nEle! 

O que isso significa? Ser mártir, é ser testemunha de uma evidência. 

Evidência é uma comprovação, um atestado 

uma afirmação de que algo é verdadeiro. De quais 

evidências devemos ser testemunhas? Da morte e 

ressureição de Cristo Jesus e da Sua presença e ação 

em minha vida. 

Foi o que a mulher samaritana fez junto aos 

seus compatriotas. Veja João 4:39-42. Eles sabiam da 

vida daquela mulher, por isso quando ela 

testemunhou do seu encontro com Jesus, eles 

sentiram-se motivados a conhece-Lo também! 

II – É fácil você ter a iniciativa de procurar quem lhe ofendeu, para oferecer 

reconciliação? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Testemunho é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas 

Em Atos 1:8, um texto muito conhecido dos cristãos há mais tempo, fornece toda 

a base para o testemunho cristão. Vale a pena lermos esse versículo em uma mesma 

tradução: 

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sermão 

minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.” 

A capacidade de compartilhar da morte e da ressureição de Jesus Cristo, é sempre, 

uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. 
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Testemunhar não é pregar. Também não é 

ensinar a Bíblia, é apresentar evidência! Você já 

entregou sua vida a Cristo; Ele é o Senhor e 

Salvador de sua vida. 

Por isso, você pode ser uma testemunha, 

porque estará apresentando evidências para 

aqueles que vivem ao seu redor. 

Não é tanto algo que você faz, mas o 

resultado natural de Cristo habitando em sua 

vida!!! A capacitação para vivermos uma vida que 

apresente evidências de Cristo habitando em nossa 

vida, será consequência da ação do Espírito Santo 

em nós (Romanos 8:11). 

III – Como você entende que só jesus preenche os requisitos da justiça divina? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Testemunho é viver antes de falar 

Há uma música cristã antiga, cujo título é “Seen and not heard” (Vistos e não 

ouvidos), que afirma que os cristãos (filhos de Deus), devem ser mais vistos e menos 

ouvidos. O que isso quer afirmar? Seremos realmente ouvidos se demonstrarmos uma 

vida que impacte as pessoas ao nosso redor. 

Primeiro viver, para depois ser ouvido. Primeiro viver Cristo, para depois falar de 

Cristo! O apóstolo Paulo possuía essa compreensão. 

Veja 2 Coríntios 1:12. Ele procurava viver uma vida que causasse algum impacto 

para que pudesse ser ouvido. Sua vida foi tão impactante, que ele pode afirmar duas vezes 

aos cristãos em Corinto: “sejam meu imitadores” (1 Coríntios 4:16 e 1 Coríntios 11:1). 

O drama de muitas pessoas com relação ao cristianismo, é que 

elas tiveram experiências infelizes com a religião. Confundiram pessoas 

que se diziam cristãs, com cristianismo. Dizem-se decepcionadas com 

Deus, quando na verdade, estão decepcionados com a igreja e com os 

chamados “cristãos”. 

O mundo precisa conhecer pessoas que sejam imitadoras de 

Jesus, sejam parecidas com Ele. Quando testemunhamos o resultado 

natural de que Jesus habita em nós, em ações e posturas, muitas vezes 

as próprias pessoas nos abordarão, perguntando sobre quem é Jesus e o 

por que nossa vida parece ser tão diferente. Ai então será o momento de 

falarmos... 

RECAPITULANDO 

a) Testemunho envolve martírio 

b) Testemunho é uma ação do espírito Santo em nossas vidas 

c) Testemunho é viver antes de falar 
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PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo o que foi estudado aqui, o que mais chamou a sua atenção? Qual foi sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. De que formas você tem dado testemunho da existência de Deus em sua vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Quais tem sido os testemunhos e bênçãos que você poderia compartilhar com 

pessoas que não conhecem a Jesus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. De que maneira você tem vivido Jesus? A sua forma de viver tem aberto portas 

para você falar de Jesus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 06 – Santificação 

Muitos consideram a Santificação como uma ação meramente humana, em 

resposta à ação de Deus em nossas vidas. Assim como muita coisa na vida cristã, a 

santificação não é uma ação humana, antes, uma ação de Deus em nossas vidas. É um 

longo processo que tem seu início no próprio Deus. 

I – Como você entende a Santificação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) É uma ação sobrenatural de Deus 

Leia 1 Tessalonicenses 5:23. A Santificação é uma ação de Deus na alma 

(vontade, desejos) humana. Como resultado disso, uma santa disposição (fruto da 

regeneração) nasce no coração dos salvos em Cristo Jesus.  

A grande confusão em nossos dias, é que a Santificação possa ser uma ação 
humana. Não é! Mas é uma reação! A Santificação é uma ação sobrenatural de Deus em 

nossas vidas; como reação a essa ação de Deus, respondemos positivamente. 

A Santificação é resultado de nossa vida em Cristo (Gálatas 2:20). Fomos 

crucificados com Ele. Isso significa que fomos mortos com Ele na cruz e ressuscitamos 

nEle em Sua ressurreição! A vida que vivemos agora é nEle e por Ele! 

Por isso afirmamos que a Santificação é um longo processo: inicia-se em nossa 

regeneração (nossa entrega ao Senhor Jesus) e será completa na eternidade, quando 

estivermos ao lado de Deus. Há uma canção que entoamos em nossa igreja, intitulado 

Salvo pela Graça”, de Daniel Souza, que afirma o processo de Santificação em nossas 

vidas: 

“fui livre da culpa do pecado 

sou livre do poder do pecado 

e da presença do pecado livre serei” 

II – Você precisa iniciar alguma ação para ser santo? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) É uma ação de dentro para fora 

Como já vimos, a Santificação é uma ação sobrenatural de Deus em nossas vidas 

em Cristo Jesus. 

Agora, vamos procurar entender de que forma essa ação ocorre. Essa ação 

sobrenatural de Deus em nossas vidas, é composta de duas partes: 

1. A moritificação de nosso velho modo de viver 
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A poluição e corrupção da natureza humana decorrente do pecado, é removida 

passo a passo. Na Palavra de Deus é constantemente representada como a crucificação de 

nossa velha natureza e relacionada com a morte de Cristo na cruz (Gálatas 5:24)! O nosso 

velho modo de viver é chamado na Bíblia, de velho homem (=velha natureza). Há uma 

mudança de pensamento e ação (Romanos 6:114). 

2. A vivificação do nosso novo modo de viver 

Enquanto a primeira parte da Santificação é negativa em caráter, essa é positiva. 

Aqui, um novo modo de viver é implementado em nossas vidas: nova disposição, novas 

práticas, novos pensamentos. Há uma mudança gradual (passo a passo) de nosso coração 

orgulhoso e egoísta (Gênesis 3:5), para um coração disposto a servir a Deus e ao próximo 

(humilhar-se). Veja Ezequiel 36:26. 

Essas duas partes são sucessivas, ou seja, Deus não realiza a mortificação de nosso 

velho modo de viver primeiramente, para depois iniciar o processo de vida de nosso novo 

modo de viver. À medida que morremos para os nossos desejos pecaminosos, vamos 

nascendo para os desejos espirituais, colocados por Deus em nossos corações. 

III – Explique com suas palavras as duas partes da ação de santificação em nós. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Envolve toda a nossa existência 

Quando a Bíblia afirma que a Santificação (ação sobrenatural de Deus em nossas 

vidas), envolve toda a nossa existência, ela não deixa sombra de dúvidas de que seremos 

completamente renovados. 

A Santificação toma o lugar da vida intima do homem, tanto no corpo quanto na 

alma (1 Tessalonicenses 5:23 e 2 Coríntios 5:17). O corpo é considerado como o órgão 

ou instrumento da alma pecadora, onde as inclinações pecaminosas, hábitos e paixões se 

expressam. O ser humano não é tratado biblicamente, como um ser com divisões internas. 

A interpretação bíblica do ser humano é integral: um ser integrado e coeso, sem divisões. 

E o que isso significa? Significa não cairmos no erro de considerar o corpo (matéria) ruim 

e a alma (ideia) boa. 

Entender o ser humano em sua integralidade, 

significa perceber que o ser humano é completo: corpo, 

intelecto, emoções, personalidade, temperamento, 

caráter, relacionamentos, cultura, etc., como uma coisa 

só, isto é, uma alma vivente (Gênesis 2:7). 

Se tudo que compõem o ser humano for dominado 

pelo pecado, isto será carnalidade, se tudo for dominado 

pelo Espírito, isto será santificação. Por esta razão Paulo 

lembra aos coríntios que a ressureição será completa no 

ser humano integral (1 Coríntios 15:53). A alma não 

poderá desfrutar da vida eterna com Deus se não em sua integralidade: corpo ressuscitado 

e identidade restaurada pelo Espírito da Vida. 
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RECAPITULANDO 

a) É uma ação sobrenatural de Deus 

b) É uma ação de dentro para fora 

c) Envolve toda a nossa existência 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo o que foi estudado aqui, o que mais chamou a sua atenção? Qual foi sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. A santificação é a ação sobrenatural de Deus em nossa vida em Cristo. Explique 

com suas palavras. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Como se dá as duas partes da ação sobrenatural de Deus em nossas vidas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Explique com suas próprias palavras, a compreensão bíblica sobre a integralidade 

do ser humano. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Aula 07 – Caráter 

As pessoas, de um modo geral, costumam não fazer diferença entre caráter e 

reputação. Chamamos pessoas com “má reputação” de pessoas “sem caráter”. Nesse 

estudo vamos ter uma ideia geral sobre o caráter de um discípulo de Jesus e a implicação 

desse caráter na vida cristã. 

I – Para você, qual a diferença entre reputação e caráter? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) Exemplo a ser seguido 

A principal diferença entre reputação e caráter pode ser medido assim: 

- Reputação = o que as pessoas pensam acerca de nós. 

- Caráter = o que nós somos, independente do que pensam sobre nós. 

Deus não quer nos tornar pessoas de boa reputação, mas pessoas de caráter, como 
vimos na lição anterior (Santificação). O discípulo de Jesus não deve chamar a atenção 

de pessoas por suas roupas, beleza ou riquezas. Aqueles que seguem ao Senhor devem 

chamar a atenção das outras pessoas, pelo caráter que cultivam. Em outras palavras, 

devem chamar a atenção pelo fato de serem iguais a Jesus, terem o caráter do Mestre (1 

Coríntios 11:1). 

Em Atos 16:1-2, vemos que o apóstolo Paulo chegando em Lira, uma cidade da 

região da  Galácia, encontrou um discípulo chamado 

Timóteo, de quem os irmãos davam bom testemunho, 

tanto em Listra quanto em Icônio. Em outras palavras, 

Timóteo era considerado alguém de caráter, de bom 

testemunho nessas duas cidades. Seu caráter era 

conhecido dentro e fora de sua casa. Como vemos o 

bom testemunho dado nessas duas cidades diferentes, 

podemos ter a certeza de que Timóteo não tinha 

atitudes diferentes em lugares diferentes. 

II – Você valoriza mais a sua reputação ou o 

seu caráter? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Marca a vida das pessoas 

Todos nós somos reconhecidos por coisas boas e más. De um modo geral, em 

nossas famílias, somos conhecidos mais pelas coisas erradas que fizemos do que pelas 

boas, enquanto em lugares que menos nos expomos, somos conhecidas pelas coisas boas. 

Em 2 Coríntios 2:14-17, Paulo fala que os cristãos devem ser como o bom perfume 

de Cristo em todo o lugar que estivessem. O que é um perfume? É um cheiro agradável e 
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penetrante exalado de uma substância aromática. Não é algo que se vê, mas que se 

percebe. É algo que “sai de dentro para fora”. 

É isto que Paulo está tentando dizer aos irmãos na cidade de Corinto: “vocês 

devem ter um comportamento tão bonito, tão irrepreensível, que cause 

o mesmo efeito de um bom perfume”. 

Entretanto, um caráter renovado em Cristo, envolve muito mais 

do que apenas pagar as contas em dia, honrar compromissos, ser um 

bom pai, um bom filho. Muitas pessoas, conseguem ser tudo isso, sem 

serem regenerados. A peça-chave no perfume de Cristo é a integridade. 

A integridade inclui um sério compromisso com a vontade 

como reflexo da ação sobrenatural de Deus em nossas vidas. Ela nasce 

como consequência de nossa resposta à ação de Deus: consideração, 

admiração e amor por Deus! Ninguém conseguirá ter uma vida íntegra 

(de caráter), sem compreender que deva amar a Deus com todo o coração, toda a alma, 

força e entendimento (Marcos 12:30). Em outras palavras, o caráter será consequência de 

nosso amor por Deus e de Seu trabalhar em nossas vidas. 

III – De que forma você tem exalado o bom perfume de Cristo na vida de outras 

pessoas? Dê exemplos práticos do que você tem feito. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Evita escândalo 

Uma vida pautada no caráter – que é fruto de nosso amor a Deus – viverá com 

zelo e cuidado, procurando evitar escândalo. Será sempre uma vida equilibrada. 

Em Mateus 18:7-9 Jesus enfatiza que a pessoa que comete escândalo está sob 

julgamento intenso, pois através de seu escândalo, pessoas fracas na fé desviaram-se! 

Você consegue perceber como isso é intenso? 

Sempre somos mais vistos do que ouvidos. Precisamos prestar atenção a isso! 

Quantas e quantas pessoas você já ouviu comentarem que os “evangélicos” são isso ou 

aquilo outro, por confessarem uma fé, mas na prática ser totalmente diferente da fé 

professada? Esse é o significado de escândalo, tropeço. Leia Romanos 14:13. 

Um discípulo de jesus viverá uma vida com zelo e cuidado, procurando evitar 

escândalo! 

O que temos visto e presenciado é a existência de muitas pessoas que participam 

de igrejas e cultos, como uma prática religiosa apenas, sem um relacionamento profundo 

com Deus. Essas pessoas apenas correm atrás das bênçãos que Deus pode oferecer, mas 

não se dispõem a tomarem sua cruz dia a dia e negarem-se a si mesmos, respondendo à 

ação sobrenatural de Deus (santificação) em suas vidas. 

Quantos se dizem cristãos e cometem verdadeiros crimes? Roubos, desvios de 

dinheiro, assassinatos; e verdadeiros falsos testemunhos: mentira, adultério, busca 

incessante pelo auto-prazer. Um verdadeiro seguidor de Cristo (cristão), vigiará para não 

cair (1 Coríntios 10:12), para não servir de tropeço e escândalo (Romanos 14:1-23). 
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RECAPITULANDO 

a) Exemplo a ser seguido 

b) Marcas a vida das pessoas ao redor 

c) Evita escândalo 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo o que foi estudado aqui, o que mais chamou a sua atenção?! Qual foi sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Explique com suas palavras a diferença entre reputação e caráter. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Qual a relação entre exalar o perfume de Cristo e a integridade de vida daqueles 

que são discípulos de Cristo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Por que um discípulo de Cristo deve viver uma vida que evite escândalo ou 

tropeço? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Aula 08 – Princípio da Autoridade 

O princípio de autoridade é essencial na dinâmica da vida cristã, pois é sinal de 

maturidade espiritual. Nesse estudo, vamos abordar o significado de princípio de 

autoridade e qual nossa postura, como cristãos, frente a esse princípio. 

I – Qual é sua postura frente à autoridade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) Deus é fonte de toda autoridade 

Toda autoridade humana vem de Deus (Romanos 13:1). Vamos entender melhor, 

o que a Bíblia nos ensina sobre autoridade em diferentes aspectos de nossa vida. 

1. Autoridade na família 

O padrão de autoridade em todas as facetas da vida humana é o próprio Deus. 

Assim é também, na família. O padrão de autoridade é Deus (1 Coríntios 11:3)!  

Quem é autoridade na família? O próprio Deus! 

Em Efésios 5:22-30, vemos que o marido é cabeça da mulher, não no sentido de 

autoridade, mas de cuidador (veja em especial os versículos 25 a 30). Paulo não tinha em 

mente “cabeça”, como sinônimo de autoridade, mas de origem. Isso é mais claro, quando 

vemos que Paulo chama a Cristo de Salvador da Igreja – Cristo, aqui, não é chamado de 

Senhor da Igreja. 

A comparação do marido como cabeça da mulher é igual a Cristo como origem 

da Igreja, ou seja, a mulher foi criada do homem; ambos vieram a existir por intermédio 

de Jesus (João 1:1-3), que tem por cabeça (origem), o próprio Deus! 

Por isso, todo relacionamento familiar, tem como autoridade, o próprio Deus. 

Marido e esposa submetem-se um ao outro, como a Cristo (Efésios 5:21), filhos obedecem 

seus pais, pois entendem que Cristo é autoridade sobre suas vidas (Efésios 6:1-3), e os 

pais respeitam seus filhos, como a Cristo (Efésios 6:4). 

Converse sobre como deve ser uma família, cuja autoridade é o próprio Deus. 

Com base no texto de Efésios 5:21-6:4, como serão os relacionamentos entre marido e 

esposa e pais e filhos? 

2. Autoridade no governo humano 

A tendência natural do ser humano, é rebelar-se contra toda autoridade. Como 

somos rápidos em criticar governantes. Essa atitude revela nossa imaturidade espiritual. 

Como cristão (seguidor de Cristo) maduro, em vez de ficar apenas criticando as 

autoridades, devemos nos colocar diante de Deus e da sociedade, para mudar aquilo que 

está errado, porque entendemos que toda autoridade humana vem de Deus (Romanos 

13:1). 

Com isso, não queremos de maneira nenhuma, afirmar que devemos nos resignar 

frente aos mandos e desmandos. Pelo contrário, nossa posição como cristãos, é apontar 
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soluções e ser parte da solução. O que não podemos é ser críticos-estupido e omissos, 

apenas apontando o que acontece de errado (1 Pedro 2:12-17). 

3. Autoridade na igreja 

Quantas pessoas têm passado por nossa igreja, mas vão embora, pelas mais 

variadas questões... em especial, por não concordarem com a postura de líderes da igreja 

(pastores e líderes de ministérios). O que foi dito sobre a autoridade no governo humano, 

serve para a autoridade na igreja – não é sábio apenas criticar, mas ser parte da solução.  

A liderança é composta de homens e mulheres, eleitos pelos membros da igreja 

como representantes da igreja, e pastores comissionados ano após ano, para pastorearem 

a igreja. Há todo um peso sobre os ombros desses irmãos (1 Pedro 5:1-3), por isso é 

importante submeter-se à sua autoridade, como a Cristo (1 Tessalonicenses 5:12-13 e 

Hebreus 13:17). 

Lembre-se: o padrão de autoridade é o próprio Deus! 

Converse sobre como não ser apenas um crítico do governo humano, mas 

apontador e parte de soluções. Converse também sobre como ser benção na vida da igreja, 

dessa mesma forma. 

b) Como agir quando a autoridade exige algo contrário a Deus 

- Mantenha-se firme a Deus (Atos 4:1-31). 

- Discirna as intenções básicas atrás das ordens básicas (Daniel 1:8-10). 

1. Pergunte à autoridade quais são os alvos dela; 

2. Descubra o que a autoridade pensa com relação à ordem dada; 

3. Peça-a para mostrar-lhe aquilo que porventura você não vê. 

- Estabeleça alternativas criativas (Daniel 1:12-13). 

1. Remova qualquer espírito resistente para ser criativo; 

2. Crie uma alternativa com a qual a autoridade verá que pode 

também alcançar o alvo. 

- Apele à autoridade (Provérbios 25:15). 

1. Explique suas convicções pessoais sem um espírito de condenação; 

2. Apresente a alternativa criativa; 

3. Explique como esta alternativa poderá ajudá-lo a alcançar o alvo; 

4. Deixe a decisão final para a autoridade. 

- Espere Deus agir (Daniel 1:14; Provérbios 21:1). 

1. Espere em Deus para trazer pressão externa sobre a autoridade; 

2. Espere que Ele responda com pressão extra sobre você; 

3. Entenda que Deus irá usar esta pressão para o seu benefício; 

4. Construa respostas certas que serão a base para a decisão 

modificada. 

- Sofra por não fazer o que é errado 

1. Mateus 10:32-39 – Discípulos rejeitados pela família; 

2. Atos 4:19 – Discípulos proibidos de pregar o Evangelho; 



 

 

 26 

3. Daniel 6:12-19 – Daniel poderia ter sido morto: não adorou o rei. 

 

RECAPITULANDO 

a) Deus é fonte de toda autoridade 

b) Como agir quando a autoridade exige algo contrário a Deus 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo o que foi estudado aqui, o que mais chamou a sua atenção? Qual foi a sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Por que Deus é o cabeça da família? Como a Bíblia realmente explica a submissão 

no casamento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Sua tendência é ser mais um crítico das autoridades ou um apontador e 

participante das soluções? Por quê?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Você já pôs em prática alguma orientação bíblica quando autoridades exigem algo 

contrário a Deus? Como foi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 09 – Disciplinas Espirituais: Jejum 

Por que devo jejuar? Essa é uma pergunta comum na mente de cristãos. Devo 

jejuar para conseguir algum favor de Deus? Qual o modo certo de jejuar? Quanto tempo 

deve levar o jejum? Qual o propósito do jejum? Vamos caminhar juntos para aprender, 

na Bíblia, sobre o jejum. 

I – O que você entende por jejum? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) O Jejum é uma disciplina 

Algumas pessoas praticam certos atos, achando serem formas de jejuns. Greve de 

fome não é jejum, pois exige-se algo de alguém superior, com a intenção de constranger. 

Dieta não é jejum, pois o que está em foco é a saúde física, não há nenhum objetivo 

espiritual. 

O modo de viver do ser humano é marcado pela busca incessante do prazer. O que 

importa é o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso. No cristianismo, somos 

desafiados diariamente a não vivermos em função de nós mesmos. 

Em Hebreus 5:11-14, vemos o autor bíblico incentivar seus leitores a buscarem 

alimento sólido para o amadurecimento. Esse alimento sólido só é conseguido mediante 

exercício constante. Por isso, o primeiro aspecto do jejum é o de disciplina. Em outras 

palavras, é o tomar a minha cruz e negar-me a mim mesmo (Lucas 9:23-25)! 

O jejum me lembra o quanto sou frágil e o quanto necessito da presença de Deus 

em minha vida! Preste atenção: o jejum não é para eu constranger o coração de Deus para 

obter algum favor dEle. Não, jamais! O jejum é um caminho de disciplina espiritual, para 

mudança de mentalidade e de vida. Na igreja primitiva, por exemplo, os membros eram 

incentivados a jejuar todas as quartas-feiras e sextas-feiras, como forma de disciplina 

espiritual, para não atenderem à vontade da carne, ou seja, para mudança de mentalidade 

e de vida. 

II – Como você entendeu a ligação de tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo de 

Lucas 9:23-25, com o jejum? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) O Jejum tem o propósito de glorificar a Deus 

O jejum deve sempre centrar-se em Deus. Deve ser de iniciativa divina e ordenado 

por Deus. Como a profetisa Ana, precisamos cultuar em jejuns (Lucas 2:37). Todo e 

qualquer outro propósito deve estar a serviço de Deus. Como no caso dos irmãos de 

Antioquia, “servindo ao Senhor” e “jejuando” devem estar ligados (Atos 13:2). 

Spurgeon, sobre o jejum, escreveu: “Nossas temporadas de oração e jejum no 

Tabernáculo têm sido, na verdade, dias de elevação; nunca a porta do céu esteve mais 

aberta; nunca nossos corações estiveram mais próximos da Glória central”. 
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Deus interrogou o povo no tempo de Zacarias (Zacarias 7:5). Se nosso jejum não 

é para Deus, então fracassamos. João Wesley declarou: “Primeiro, seja ele (o jejum) feito 

para o Senhor com nosso olhar fixado unicamente nEle. Que nossa intenção ao jejuar seja 

esta, e esta somente, de glorificar a nosso Pai que está no céu...”. 

Tendo em mente que o jejum é para glorificar a 

Deus, podemos ver na Bíblia, que as formas de glorificar a 

Deus através do jejum são: 

- Arrependimento de nossas atitudes pecaminosas 

(1 Samuel 7:6; Jonas 3:3-5); 

- Busca de orientação divina (2 Crônicas 20:1-3); 

- Resultado de uma vida realmente entregue a Deus 

(Isaías 58:1-14). 

III – De acordo com Isaías58:1-14, por que o jejum é resultado de uma vida 

entregue a Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) O Jejum é uma renúncia pessoal 

O jejum me lembra o quanto sou frágil e o quanto necessito da presença de Deus 

em minha vida! Preste atenção: o jejum não é para eu constranger o coração de Deus para 

obter algum favor dEle. Não, jamais! O jejum é um caminho de disciplina espiritual, para 

mudança de mentalidade e de vida. 

Em Romanos 12:1-2, Paulo roga aos irmãos romanos, que se ofereçam como 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através de uma mudança de pensamentos e 

atitudes, como um culto racional. Em Lucas 9:23-25, já vimos que devemos tomar a nossa 

cruz dia a dia e negarmos a nós mesmos. 

Jejum, então, implica em uma renúncia pessoal. Qual o modo certo de jejuar? 

Renunciando a si mesmo. 

Por isso, o jejum não é um mandamento, uma ordem. 

Depende de quem entende essa pratica como uma disciplina. 

Não existem leis bíblicas que ordenem os cristãos a jejuarem 

regularmente. Entretanto, nossa liberdade no Evangelho não 

significa licença, mas oportunidade. Já que não há leis que nos 

obriguem, somos livres para jejuar em qualquer dia. 

Para o apóstolo Paulo, a liberdade significava que ele 

estava engajado em jejuns muitas vezes (2 Coríntios 11:27). 

Devemos sempre ter em mente, o conselho apostólico: “Não 

usar da liberdade para dar ocasião à vontade da carne” (Gálatas 

5:13). 

RECAPITULANDO 

a) O Jejum é uma disciplina 

b) O Jejum tem o propósito de glorificar a Deus 
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c) O Jejum é uma renúncia pessoal 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo o que foi estudado aqui, o que mais chamou a sua atenção? Qual foi sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Você pratica o jejum como uma disciplina espiritual? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Você já jejuou alguma vez apenas para glorificar a Deus (em adoração)? Como 

foi essa experiência? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Explique com suas palavras a sua compreensão sobre Jejum e renúncia pessoal. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 10 – Disciplinas Espirituais: Oração 

A Oração é um elemento essencial à vida cristã. Todos concordam com isso. 

Entretanto, poucos desenvolvem essa disciplina espiritual em suas vidas! A oração não é 

uma ferramenta que você pode acessar a hora que quiser da forma que quiser. Ela é muito 

mais valiosa, pois nos leva a conhecermos a Deus e a nós mesmos, e sermos impactados 

por essa verdade. 

I – Como é a sua vida prática de oração? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) A Oração deve ser uma disciplina 

Todos quantos têm andado com Deus consideraram a oração como o principal 

negócio de suas vidas. 

As palavras de Marcos: “De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus 
levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando”, parecem refletir 

uma prática cotidiana de Jesus (Marcos 1:35). 

Quando os apóstolos foram tentados a investir suas energias em atividades 

urgentes e necessárias, eles decidiram entregar-se à oração (Atos 6:1-4). Martinho Lutero 

declarou: “Tenho tanto o que fazer, que não posso prosseguir sem passar três horas 

diariamente em oração”. 

Não importa o horário que você separe para desenvolver essa disciplina, o que 

importa é ter essa disciplina. Vivemos dias tão intensos, que somos impelidos apenas a 

fazer, realizar, executar... Deixamos de ser. O que importa é fazer. A disciplina da Oração 

resgata em nós um coração como o de Maria. Leia Lucas 10:38-42. Não importava o que 

Marta realizava, mas o coração de Maria, aos pés de Jesus. 

A disciplina da Oração nos ajuda quanto ao tempo desperdiçado, a fraqueza e o 

desanimo no trabalho, bem como a confusão e a indisciplina em nossos pensamentos e 

nos relacionamentos com outras pessoas. Em outras palavras, nos ajuda a “estar em 

sintonia” com Deus. 

II – Quanto tempo você tem, por dia, para a oração? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) A Oração transforma o nosso coração 

Orar é mudar. Se não estivermos dispostos a mudar, não estaremos dispostos a 

desenvolver uma prática disciplinada de oração. Mas, quando oramos, lenta e 

graciosamente Deus revela nossos esconderijos e nos livra deles. 

Oração envolve atitude! Atitude de dependência de Deus. Orar é uma confissão 

feita pela criatura, reconhecendo sua própria fraqueza e total incapacidade. Oração é 
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assumir uma atitude de dependência para com Deus: expor nossas necessidades, mas 

pedir que estejam de acordo com Sua vontade. 

Todos nós passamos por dificuldades. O problema é quando encaramos essas 

dificuldades de modo errado. Nossas crises no casamento, nos relacionamentos com 

nossos pais, filhos, estudos, emprego, são tratados de forma carnal, pela força da nossa 

vontade. Tudo, tudo deve ser encarado aos pés de Jesus. Tudo deve ser apresentado em 

oração a Deus. É dEle que virão força e sabedoria para passarmos pelas crises. 

Quando Jesus estava no Getsêmani, ansioso pela 

crise pela qual deveria passar (a cruz), Ele derramou-Se 

em oração diante do Pai. Nesse momento encontrou 

forças para passar pela crise da cruz! Deus fortaleceu Seu 

coração (Mateus 26:36-46). 

Na disciplina diária da Oração, somos 

confrontados com nossas posturas e desejos. Nossos 

esconderijos serão revelados. Aquilo que está escondido 

será exposto diante de Deus. E seremos curados pelo 

Espírito Santo de Deus! Nosso coração será 

transformado! 

III – Compartilhe um momento de Oração em que você foi tratado por Deus. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) A Oração nos coloca diante de Deus 

Mais importante do que falar a Deus, é estar diante Dele. Para Deus não importam 

palavras, mas o coração. Mais do que frases bem elaboradas, importam intenções 

expostas. A oração deve ser reflexo do nosso coração: nossos sentimentos, medos, 

ansiedades, frustrações, alegrias, vitórias, etc. 

Veja Mateus 6:6-8 com atenção a essa verdade: quando oramos, mais do que nos 

ouvir, Deus nos vê! Deus sempre está atento ao nosso coração. Há momentos em que não 

conseguimos falar nada, simplesmente estar diante Dele. Ele sabe ler nossos corações. 

Diante de Deus, aprendemos a não olhar para nossas necessidades apenas, mas 

passamos a apresentar as pessoas que estão próximas a nós e suas necessidades, assim 

como as necessidades de nossa igreja, familiares, cidade, estado, país, pelas pessoas que 

ainda não conhecem a Jesus. 

Como vimos no ponto anterior, a Oração transforma o nosso coração. O fato de 

nos colocarmos diante de Deus, para interceder por 

outras pessoas, nos liberta de nosso egoísmo e 

ingratidão. O nosso coração começa a bater no ritmo 

do coração de Deus, passa a ser importante para nós 

também. 

Leia com muita atenção a oração que Jesus 

faz em favor de Seus discípulos em João 17, e 

compare com suas orações. Isso impactará sua vida 

de oração! 
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RECAPITULANDO 

a) A Oração deve ser uma disciplina 

b) A Oração transforma o nosso coração 

c) A Oração nos coloca diante de Deus 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo o que foi estudado aqui, o que mais chamou a sua atenção? Qual foi sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Você tem por hábito e disciplina ter um momento especifico de Oração todos os 

dias? Como tem sido para você? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Compartilhe um momento em que esconderijos de seu coração foram expostos no 

momento de Oração. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Leia João 17 e compare suas orações com a Oração feita por Jesus e coloque aqui 

as suas impressões. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Aula 11 – Disciplinas Espirituais: Estudo Devocional 

Uma prática que está em moda atualmente é a meditação. Muitos movimentos 

espiritualistas enfatizam que dessa forma chegaremos a Deus. Podemos atingir níveis 

altos de espiritualidade – essa tem sido a afirmação desses grupos. No meio cristão, 

muitos ainda usam esse termo, causando muita confusão. Como nós, cristãos podemos 

“meditar”? Por isso estamos usando o termo de Estudo Devocional. 

I – Como é a sua prática de Estudo Devocional? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) O Estudo Devocional deve ser uma disciplina 

Muitos confundem Fé com poder da mente humana, com pensamento positivo. 

O Estudo Devocional é diferente da meditação, assim como a Fé é totalmente 

diferente do pensamento positivo. Enquanto a meditação envolve um “desligar” a mente, 
em pensar no nada, o Estudo Devocional envolve uma mente alerta, “ligada”. 

Por isso é uma disciplina também. Envolve o estudo dedicado e diário da Palavra 

de Deus em seus diferentes livros. O propósito das Disciplinas Espirituais é a 

transformação da mente dos cristãos. É a resposta dada à ação sobrenatural de Deus em 

nossas vidas (santificação). Elas visam substituir os velhos e destruidores hábitos de 

pensamento por novos hábitos vivificadores.  

O Estudo Devocional é a maneira de 

desenvolvermos disciplina ao nosso pensamento. 

Pertencemos a uma sociedade que menospreza a leitura 

e que valoriza as sensações. Mas o hábito do Estudo 

Devocional nos leva a uma firmeza de fé. 

Leia o Salmo 1. Preste atenção que, aquele que 

medita na lei do Senhor dia e noite, é comparado a uma 

árvore junto a um lugar onde ela é alimentada, dá frutos 

e suas folhagens não murcham! 

II – Explique com suas próprias palavras, por que Fé não é apenas otimismo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) O Estudo Devocional transforma nosso coração 

Muitos cristãos permanecem sujeitos a temores e ansiedades simplesmente porque 

não se beneficiam da disciplina do Estudo Devocional. Talvez sejam fiéis em sua 

frequência à igreja e desejosos de conhecer mais a Deus, mais ainda não estão sendo 

transformados. Talvez cantem com prazer, orem no espírito, vivam tão obedientemente 

quanto sabem, mas suas vidas permanecem inalteradas. Por quê? Porque nunca se 

dedicaram a uma das principais formas que Deus usa para moldar-nos (2 Timóteo 3:14-

17). 
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Muitos cristãos não possuem o hábito de estudar a Bíblia diariamente. Outros 

cristãos, lamentavelmente, utilizam-se da Palavra de Deus como uma espécie de 

“horóscopo”, abrindo a Bíblia em textos diferentes a cada dia, procurando entender qual 

a vontade de Deus para suas vidas a cada dia. Precisamos aprender a desenvolver o hábito 

de estudarmos a Palavra de Deus a cada dia. Há duas maneiras interessantes que 

certamente revolucionarão sua experiência com a Palavra de Deus: 

1. Estude livros da Bíblia 

Leia porções de um mesmo livro da Bíblia a cada dia. Procure entender qual o 

objetivo do autor bíblico em escrever determinado livro. Entendendo qual o seu objetivo 

geral, você conseguirá entender o que ele quis dizer em versículos muitas vezes 

conhecidos, mas não compreendidos. 

2. Estude temas relacionados à fé 

Com a ajuda de uma Concordância Bíblica, você pode listar versículos sobre 

determinados temas da Fé cristã, como Oração, Perdão, Fé, e fazer um estudo exaustivo 

desses temas. Essa é uma maneira fantástica de descobrir preciosas verdades da Palavra 

de Deus. 

II – Você possui o hábito de fazer Estudo Devocional? E qual sua opinião sobre 

isso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) O Estudo Devocional desenvolve nossa mente 

Além dos benefícios já apresentados, o estudo sistemático da Bíblia nos capacita 

a desenvolvermos nossa mente.  

Quando falarmos em desenvolver nossa mente, não falamos apenas em questão 

de desenvolvimento intelectual, mas em desenvolvimento espiritual. Nossa mente vai 

sendo moldada pela Palavra de Deus e vamos desenvolvendo um excelente hábito de 

leitura e interpretação de texto. 

Richard Foster, autor do livro “Celebração da Disciplina”, apresenta quatro 

aspectos que fazem parte do Estudo Devocional e que nos auxiliam no desenvolvimento 

da mente: 

1. A repetição 

A repetição é uma forma de canalizar a mente de modo regular, numa direção 

específica, firmando assim, hábitos de pensamentos sadios. 

2. A concentração 

A concentração centraliza a mente. Ela prende a atenção na coisa que está sendo 

estudada. A mente humana tem capacidade incrível de concentrar-se.  

3. A compreensão 

Ela leva à introspecção (olhar para dentro, analisar), e ao discernimento. Também 

provê a base para uma verdadeira percepção da realidade. 
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4. A reflexão 

Embora a compreensão defina o que estamos estudando, a reflexão determina o 

seu significado. Refletir sobre os acontecimentos de nosso tempo, ruminá-los, são atos 

que nos levam à realidade interior desses acontecimentos. 

RECAPITULANDO 

a) O Estudo Devocional deve ser uma disciplina 

b) O Estudo Devocional transforma nosso coração 

c) O Estudo Devocional desenvolve nossa mente 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo o que foi estudado aqui, o que mais chamou a sua atenção? Qual foi sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Você tem a disciplina de um Estudo Devocional da Bíblia? Como é? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Por que um Estudo Devocional da Bíblia transforma o nosso coração? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Por que um Estudo Devocional da Bíblia desenvolve a nossa mente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 12 – Evangelismo por amizade 

Em poucas palavras, o propósito e alvo do nosso Senhor Jesus Cristo é o seguinte: 

atrair todas as pessoas para Si. Se somos servos Dele e queremos ser obedientes a Ele, é 

claro que teremos de nos envolver totalmente com aquilo que Ele quer fazer. Em outras 

palavras, se o propósito também, atraí-las a Jesus! 

I – De que forma você pode atrais as pessoas a Jesus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a) Evangelismo é um processo 

Duas características do evangelismo sadio são importantíssimas e devem ser 

lembradas e levadas sempre em consideração: 

- É um processo, leva tempo; 

- É baseado em relacionamentos. 

Precisamos estar atentos ao fato de que as pessoas estão em diferentes níveis de 

reação ao Evangelho. Pessoas que estão abertas a mensagem do Evangelho, são pessoas 

que já estavam abertas ao mensageiro! Observe a Pirâmide de reação abaixo. 

No nível 2, encontram-se pessoas 

fechadas ao Evangelho. Quanto mais na base da 

pirâmide, mais fechadas ao evangelho.  

O nosso desafio é tornarmos aceitos a 

essas pessoas, ou seja, que elas estejam 

primeiramente abertas ao mensageiro, para 

depois, estarem abertas à mensagem. 

II – Alguma amizade ou relacionamento 

foi importante no seu processo de entrega a Jesus? Como foi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Evangelismo é relacionamento 

Pense um pouco em como foi o processo da sua entrega ao Senhor Jesus Cristo... 

A maioria das entregas ao Senhor Jesus se dão através de relacionamentos! 

Somente pessoas que estão perto do topo da pirâmide reagirão de forma positiva 

à distribuição de folhetos, encontros evangelísticos, etc. Mas, a maioria das pessoas não 

estão nesse nível. Por isso, qualquer tentativa entusiástica e efusiva de apresenta-los o 

Evangelho vai, na verdade, afastá-los! 

Precisamos desenvolver relacionamentos com essas pessoas! O desejo de Jesus é 

atraí-las até Ele! Esse deve ser o nosso objetivo! 

o Pequeno 

Grupo 
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Precisamos ser completamente genuínos ao conhece-los como pessoas, sem nos 

importar se querem falar ou não sobre o Evangelho. 

 

Precisamos ser extremamente naturais quando falamos sobre a bondade de Deus 

em nossas vidas. Eles não nos acusarão de tentar convertê-los, se falarmos 

constantemente sobre as respostas a orações e os milagres em nossas vidas. Um dia nos 

perguntarão sobre esse Deus do qual falamos tanto. Então será o momento de 

compartilharmos de um modo mais decisivo sobre o amor de Deus por suas vidas em 

Cristo Jesus. 

RECAPITULANDO 

a) Evangelismo é um processo 

b) Evangelismo é relacionamento 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1. De tudo o que foi estudado aqui, o que mais chamou sua atenção? Qual foi a sua 

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Explique com suas próprias palavras as pessoas que estão no nível 1 e no nível 2 

com relação ao Evangelho. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Como são seus relacionamentos? Você tem vivido Jesus de modo a compartilhar 

o amor de Deus a eles? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Encerrando o módulo... 

É tão bom quando encerramos uma caminhada ou viagem. Aquilo a que tínhamos nos 

proposto foi alcançado! É muito bom chegarmos a algum lugar. 

Estamos felizes por você ter caminhando até aqui! Durante três apostilas, você foi 

apresentado a: 

- Princípios Básicos da Vida Cristã 

- Iniciando a Caminhada Cristã 

- Dinâmica da Vida Cristã 

Hoje, com certeza, você é uma pessoa mais consciente acerca da Fé Cristã e das 

implicações que resultam em sua vida diariamente. 

Mas a Caminhada Cristã não encerra aqui! Estamos apenas em um ponto de parada, para 

reabastecer e continuar a caminhada... Desafiamos você a dar continuidade em busca do 

conhecimento do Deus da Palavra e da Palavra de Deus. 

Continue firme. 

Lembre-se: você não está sozinho! Outros já trilharam esse caminho, nós estamos com 

você! 

 

  

 

 

 

“Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão 

grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos 

atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com 

perseverança 

a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em 

Jesus, autor e consumador de nossa fé.” 

Hebreus 12:1-2 
 


