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Começando o Discipulado 

O Discipulado é um elemento essencial na caminhada rumo à maturidade cristã. 

Jesus discipulou e Seus discípulos também discipularam. É a dinâmica de Igreja. Nós 

entendemos que o Discipulado é uma ferramenta poderosa para auxiliar no pastoreio 

realizado nos grupos e na formação de novos líderes. 

Neste primeiro módulo você encontrará lições que marcarão profundamente a sua 

vida e o levarão a uma sede maior do conhecimento de Deus e de Sua Palavra. 

Os Princípios Básicos da Vida Cristã tratam das questões fundamentais sobre a fé 

cristã: o conhecimento de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a graça de Deus e nossas 

respostas como seres humanos a esse Deus tão amoroso. 

Para um maior aproveitamento dos estudos: 

 Tenha em mãos um lápis ou caneta e uma Bíblia. Caso você ainda 

não tenha uma Bíblia, o discipulador providenciará uma; 

 Combine com o discipulador um horário e local onde vocês possam 

fazer o estudo sem pressa. Embora o tempo necessário seja de menos de uma hora, 

é importante que seja utilizado com tranquilidade. 

 Seja perseverante. Não permita que as dificuldades interrompam os 

estudos. Você vai perceber que eles o ajudarão a vencer essas dificuldades. 

Nosso desejo é que você seja profundamente influenciado pelo Espírito Santo em 

sua caminhada rumo à Maturidade Cristã! 
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Estudo 01 – Quem é Deus 

A pergunta que mais intriga a humanidade há muito tempo é esta: “Deus existe?”. 

Essa pergunta é importante, pois a partir dela, outras perguntas também importantes 

passam a ser respondidas: “De onde viemos?”, “Por que estamos aqui?”, “Para onde 

vamos?”. 

I – Você acredita que Deus existe? De que maneira você consegue explicar a 

existência Dele? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Desde a antiguidade, o ser humano tem pensado sobre a existência de Deus. 

Os povos primitivos, na observação da natureza, reconheceram a existência de 

Algo superior às sua existência. Porém, em sua observação, associaram o Algo superior, 

à própria natureza: a lua, o sol, as estrelas, que passaram a ser adorados como deuses. 

A filosofia grega, também, através da observação da vida, entendeu a existência 

de Deus, prestando atenção nas seguintes questões: nascimento, vida e morte; manhã, 

tarde e noite; início, meio e fim. 

Tudo nesse mundo segue uma ordem lógica e racional, não podendo ser fruto do 

acaso. Se tivesse início ao acaso, não haveria o mínimo de ordem. Pelo contrário, se há 

ordem, deve haver uma mente lógica e racional por detrás de tudo o que existe. O apóstolo 

Paulo também entendeu que a existência de Deus poderia ser compreendida através da 

observação da natureza. Leia Romanos 1:20 e responda: 

II – Através da observação da natureza (criação), você consegue compreender a 

existência de Deus? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

A ideia de que Deus é criador, não é nenhuma novidade. Como vimos, desde a 

antiguidade, o ser humano tem pensado sobre essa verdade: Deus existe e todas as coisas 

foram criadas por Ele! 

Através da observação da criação, entendemos que Deus existe. Isso revela que 

ninguém pode chegar aonde Deus está. Apenas Ele é o criador, é como a figura do sol, 

sabemos que ele existe, mas não podemos olhar diretamente para ele e nem chegar até 

ele; mas ele está lá, atuando. 

Conhecemos a realidade da existência de Deus através da observação da Sua 

criação. Para conhecê-Lo mais profundamente, precisamos que Ele se revele a nós. É 

como nos relacionamentos humanos. Para iniciarmos uma amizade, precisamos nos 

revelar, mostrar quem somos, o que gostamos e o que não gostamos. Cremos, que Deus 
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DEUS 

(sol) 

Não conseguimos olhar 

diretamente para Ele, 

mas percebemos Sua 

presença em nossas vidas. 

JESUS 

(luz do sol) 

Assim como os raios 

solares, Jesus é enviado por 

Deus, para tornar-se 

conhecido por nós. 

ESPÍRITO SANTO 

(calor do sol) 

É a presença de Deus que 

nos aquece e nos mantém 

vivos. 

também é Deus de perto, ou seja, Ele se achega a nós, Ele torna-se acessível. Leia 

Jeremias 23:23 e responda: 

III – Nós só podemos conhecer o Deus de perto a partir do momento em que Ele 

se revela a nós. De quais maneiras você pensa que Deus pode se revelar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Os judeus foram escolhidos como povo de Deus, para anunciar a Sua grandeza. 

Ele estava se revelando continuamente a eles. Em determinado momento da história, Deus 

envia Jesus, Seu Filho, para revelar completamente Sua Pessoa. 

Deus sabia que seria impossível para o ser humano chegar até Ele, por mais que 

tentássemos (religião, boas obras, etc), não conseguiríamos entendê-Lo! 

Em Jesus, encontramos a plena revelação de Deus! Tudo o que Deus quis revelar 

ao ser humano sobre Sua própria Pessoa, encontra-se em Jesus. Para conhecermos a Deus 

de um modo mais particular, precisamos olhar para Jesus. 

Leia João 14:6-9 e João 10:30 e responda: 

IV – Jesus declara abertamente ser igual ao Pai. Em outras palavras, Ele conhecia 

a Si mesmo como o próprio Deus! Ninguém, até então, havia feito tal declaração. Qual a 

importância disso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Isto é maravilhoso e totalmente novo! Todas as religiões propõem que podemos 

chegar até Deus, através de nosso méritos e boas ações, mas o verdadeiro e único Deus é 

inacessível em Sua Pessoa (apenas Ele está na posição onde está), sendo impossível para 

qualquer ser humano achegar-se a Ele. Por isso, para revelar-Se ao ser humano, Ele 

assumiu uma forma que pudesse ser percebida pelos nosso sentidos, isto é, a forma 

humana. 

Por isso, é tão maravilhosos quando entendemos que somos incapazes de nos 

aproximarmos de Deus, mas Ele é totalmente capaz de Se aproximar de nós, fazendo-o 

em Jesus. 
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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 – Quais são as três perguntas existenciais que ocupam o coração de todo ser 

humano? Por que elas levam à pergunta sobre Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 – O que podemos saber sobre Deus, a partir da observação da natureza? O que 

não podemos saber sobre Deus, a partir dessa mesma observação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – O que você entendeu por revelação de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – O que Deus revela de Sua Pessoa, através de Jesus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 02 – Quem é Jesus 

Para alguns, Jesus era apenas um homem normal, para outros, apenas um profeta, 

para outros ainda, um agitador político, enquanto outros, o consideravam um mentiroso! 

Para entendermos quem era Jesus, precisamos prestar atenção a algumas questões 

interessantes, que nos auxiliarão a entendermos quem é Jesus. 

I – Para você, quem é Jesus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ninguém possui maior autoridade para falar sobre outra pessoa, senão alguém que 

a conheceu e convive com ela. Os apóstolos, conheceram Jesus pessoalmente, andaram 

com Ele, ouviram Suas palavras, conversaram com Ele, viajavam juntos. Eles poderão 

nos ajudar, e muito, a respondermos essa pergunta tão importante: “Quem é Jesus?” 

Jesus é Deus encarnado 

No estudo anterior, vimos que é impossível para qualquer ser humano achegar-se 

a Deus. Por isso, para revelar-Se ao ser humano, Deus assumiu uma forma que pudesse 

ser percebida pelos nossos sentidos, isto é, a forma humana. 

Isto se deu em Jesus. 

O apóstolo João, afirmou claramente acerca de Jesus 

em João 1:1-3. O apóstolo Mateus, também nos fala de Jesus 

em Mateus 1:23. Leia esses versículos que afirmam 

claramente que Jesus é Deus encarnado. 

Na figura do sol, vimos que assim como o sol está 

inacessível a nós, Deus está inacessível em Sua posição, ou 

seja, apenas Ele é criador. Mas como nos era impossível 

achegarmos até Ele, Ele então, vêm até nós; a luz do sol. Jesus é a luz de Deus que veio 

ao mundo para expulsar as trevas e nos trazer vida! 

II – como você entende o fato de não conseguirmos nos achegar a Deus, mas Ele 

vir em nossa direção através de Jesus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Jesus é o Salvador da humanidade 

A Bíblia afirma que todos nós somos pecadores. Pecado é fazer o que não 

deveríamos fazer e, também, não fazer o que deveríamos fazer (errar o alvo). Em outras 

palavras, pecado não é apenas roubar, matar, mentir, mas também, não pedir perdão, não 

perdoar, não reconhecer erros próprios, etc. 
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Um olhar sincero para nós mesmos, confirma a nossa 

realidade. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3:23. 

O pecado nos afasta de Deus (veja Isaías 59:2), impede-nos de 

estarmos próximos Dele e de termos intimidade com Ele. 

Por que? Porque Deus é Santo e não concorda com o orgulho 

e o pecado. O resultado do pecado é a morte! Por que um preço tão 

alto? Porque o pecado é uma afronta à santidade de Deus e uma 

separação da Sua intimidade. Estar separado, distante de Deus é o 

mesmo que morrer!  

Mas como vimos anteriormente, Deus ama a humanidade, e veio até nós, 

assumindo nossa morte para Si mesmo, através de Jesus! Leia com atenção  

Romanos 5:6-8 e Romanos 6:23 e responda: 

III – Como é a questão do pecado para você? Como você entende a importância 

de Jesus ter morrido em seu lugar, por causa dos seus pecados? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Jesus é o Senhor de tudo 

A história não se encerra na morte de Jesus! O sacrifício 

que Ele fez em nosso lugar, não é uma derrota, pelo contrário, uma 

vitória! Não foram as forças do mal que triunfaram sobre Ele, mas 

Ele triunfou sobre elas! Leia Colossenses 2:13-15 e transcreva 

com suas próprias palavras esse versículo: 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Em outro momento, Mateus lembra as palavras do próprio Jesus, acerca de Seu 

senhorio. Veja Mateus 28:18. 

Entender e reconhecer o Senhorio de Jesus, implica em render-se à Sua autoridade, 

ou seja, fazer a Sua vontade, seguir Seus passos, obedecer Seus mandamentos, buscar Sua 

orientação quanto a decisões a serem tomadas, testemunhar do Seu amor, e anunciar a 

Sua vitória sobre o pecado e a morte!!! 
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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 – Qual a importância de Deus aproximar-se do ser humano através de Jesus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 – Jesus é Deus! Por que? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – Qual a diferença entre Jesus ser Senhor e Salvador? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – Todos querem um salvador para as suas vidas. Porque é mais difícil 

entendermos e entregarmos a nossa vida a Jesus, como Senhor? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

DEUS 

(sol) 

Não conseguimos olhar 

diretamente para Ele, 

mas percebemos Sua 

presença em nossas vidas. 

JESUS 

(luz do sol) 

Assim como os raios solares, 

Jesus é enviado por Deus, para 

tornar-se conhecido por nós. 

ESPÍRITO SANTO 

(calor do sol) 

É a presença de Deus que nos 

aquece e nos mantém vivos. 
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Estudo 03 – Quem é o Espírito Santo 

O Espírito Santo não é como alguns arriscam afirmar: uma energia impessoal 

invisível, capaz de influenciar o mundo material. Tampouco é uma força que nos 

utilizamos para alcançar nossos sonhos de dinheiro, fama e poder. 

I – Para você, quem é o Espírito Santo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

O Espírito Santo é Deus 

Entender sobre o Espírito Santo de Deus, envolve descobrir, em primeiro lugar, 

que Deus não tinha em mente Religião, mas Relacionamento! Seu propósito, jamais foi a 

Cerimônia, mas a Intimidade! 

Relembrando, vimos que Deus é Pai, como criador de todas as coisas, Jesus Cristo 

é o Filho de Deus, enviado dos céus para redimir a humanidade; Sua presença é a própria 

presença de Deus entre nós (Emanuel). Após a morte e a ressureição de Jesus, Deus não 

permite que a humanidade viva sem a Sua presença novamente. 

Olhando para João 14:16-18, podemos concluir que o 

Espírito Santo é Deus presente, constantemente, em Sua criação, 

ainda que não seja visto ou mesmo que não seja crido. Deus está 

presente entre os homens e mulheres do mundo através de Seu 

Espírito. 

Na figura do sol, onde temos a ação do calor, invisível, 

mas percebida, assim temos a ação do Espírito Santo de Deus; 

não O vemos mas podemos sentí-Lo agindo em nossas vidas. Ele é Deus! 

II – O Espírito Santo é Deus! Como você entende essa verdade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

O Espírito Santo é Espírito e é Santo 

O Espírito Santo é Espírito. Seu nome, definido a partir do termo hebraico ruah 

(fôlego / espírito) e do termo grego pneuma (sopro / espírito), aponta para a Sua essência: 

não é algo da criação, nem tampouco algo natural; é a própria presença de Deus habitando 

e vivificando (como quem sopra ar para os pulmões) a criação, tornando-a viva e muito 

mais bela. Veja o Salmo 104:29-30. 

Em segundo lugar, o Espírito Santo é Santo. Sua santidade reforça a compreensão 

de que não se trata de um espírito qualquer. O termo bíblico para “santo” significa, 

literalmente, “separado dos demais”, “diferente”, “totalmente outro”. Apesar de estar  
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presente na criação, não Se confunde com ela. É Deus presente, e não apenas uma simples 

presença. Veja 1 Coríntios 2:11-12. 

III – O Espírito de Deus é Espírito e é Santo. Explique com suas palavras. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

O Espírito Santo é uma Pessoa 

Finalmente, o Espírito Santo é uma Pessoa. A Bíblia Lhe confere características 

pessoais. Não sugere, jamais, que seja uma energia ou uma força quaisquer, inanimadas, 

sem personalidade. Pelo contrário, os pronomes com que se refere a Ele são pessoais: 

- Ele ensina (Lucas 12:12) 

- Ele encoraja (Atos 9:31) 

- Ele foi enviado dos Céus  

(1 Pedro 1:12) 

- Ele pode ser entristecido 

(Efésios 4:30) 

- Ele é chamado de Conselheiro 

(João 14:26) 

- Ele capacita (Atos 2:4) 

- Ele fala e escolhe (Atos 13:2) 

- Ele impele (2 Pedro 1:21) 

- Ele envia (Atos 13:4) 

- Ele decide (Atos 15:28) 

 

Somente uma pessoa pode entristecer-se. Assim, recuperamos o que já 

descobrimos desde o princípio desta lição: nosso desafio é um relacionamento pessoal 

com Deus através de Seu Espírito. Se não fosse pessoa, aceitaria qualquer manipulação 

mágica; como Pessoa, porém, sofre nossas indiferenças, pecados, amarguras, ódios, 

mágoas e ansiedades. O Espírito desafia-nos para que sejamos sensíveis (é Espírito), 

reverentes (é Santo) e íntimos (é Pessoa). 

IV – Como você compreende o impacto do fato do Espírito Santo de Deus desafiá-

lo para que seja sensível, reverente e íntimo de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

O Espírito Santo regenera quem se entrega ao Senhorio de Jesus 

Há, portanto, uma vida no Espírito que diferencia-se da vida natural, dada 

graciosamente pela presença do Espírito na criação. Trata-se de uma vida regenerada pelo 

Espírito, redimida pelo Espírito, santificada (separada) pelo e para o Espírito. A Bíblia 

chama esta experiência de vida de “novo nascimento”. Jesus enfatiza em João 3:5-6 que 

o que nasce do Espírito é espírito. 

Não basta aceitar a existência de uma realidade espiritual; é preciso assumir, pela 

fé, o impacto e as transformações que ela pode promover em nossa própria realidade. É 

pela fé que experimentamos o novo nascimento. Fé em quê? Fé em quem? Em jesus  
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Cristo, o Deus que, uma vez presente, uma vez ausente (elevado aos céus), fez-se presente 

para sempre na Pessoa do Espírito Santo. 

O Espírito Santo como Pai e o Filho, nos gera para uma nova vida, diferente, para 

Deus, uma vez que fomos por Ele fecundados com aquela fé que nos capacita a aceitar o 

que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. O Espírito Santo passa, então, a habitar em 

nós, em nosso coração, em nosso espírito, para que vivamos na plenitude do que Deus 

preparou especialmente para nós. 

 

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 – Como você poderia descrever o Espírito Santo de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 – O Espírito Santo é uma Pessoa. Explique com suas palavras essa verdade. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – Qual a implicação na sua vida, o fato do Espírito de Deus ser Santo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – Qual a importância do Espírito Santo de Deus na vida dos cristãos em 

particular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 04 – Quem somos nós 

Desde o início da humanidade, o ser humano está à procura de Deus. Nas 

sociedades mais primitivas, havia a busca através de elementos mediadores: trovões, 

relâmpagos, arvores, sol, lua, estrelas, que pudessem leva-los a Deus. 

Sempre houve a consciência humana de que estamos longe de Deus. Nesta busca 

incessante, o ser humano elaborou a religião. 

I – Para você, o que é religião? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Seres que necessitam da presença divina 

A religião é a tentativa do ser humano se religar (religare=religião) a Deus, através 

de rituais, orações pré-definidas, sacrifícios, etc. O ser humano pensa que, através de 

atitudes corretas, conseguirá constranger o coração de Deus e tornar-se aceito por Ele. 

Por causa da religião, foi estabelecido a figura dos intermediários, sacerdotes religiosos 

que possuem um canal aberto com Deus, para orientarem os demais sobre como agradá-

Lo. Esses sacerdotes tornaram-se responsáveis em elaborar rituais e cerimônias que 

contemplassem a possibilidade de agradar a Deus. 

A religião é uma tentativa frustrada do ser humano em se achegar a Deus, já que 

nós, em essência não somos bons. Carregamos dentro de nós, desejos, pensamentos e 

ações más. Somos seres egoístas e individualistas. Muitas de nossas “boas ações” são na 

realidade, motivadas por outras razões: desencargo de consciência, orgulho, livrar-se de 

um incomodo... Por isso necessitamos desesperadamente da presença de Deus em nossas 

vidas! 

 

II – Conseguimos chegar até Deus através de nossas boas ações? Por que? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Seres incapazes de fazer o bem 

A Bíblia afirma que todos nós somos seres pecadores. Pecado é fazer o que não 

deveríamos fazer e, também, não fazer o que deveríamos fazer (errar o alvo). Em ouras  
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palavras, pecado não é apenas roubar, matar, mentir, mas também, não pedir perdão, não 

perdoar, não reconhecer erros próprios, etc. 

O pecado nos afasta de Deus (veja Isaías 59:2). Impede-nos de estarmos próximos 

Dele e de termos intimidade com Ele. Uma das perguntas que mais são feitas, quando nos 

deparamos com alguma desgraça é: “Por que Deus permite que tal coisa aconteça?” 

Quando Deus criou o ser humano, deu-lhe a capacidade de tomar decisões. Nossas 

próprias escolhas tem nos levado a nos afastarmos de Deus e de Seu proposito para nossa 

vida. As desgraças que acontecem em nosso mundo (guerras, roubos, fomes, injustiças, 

estupros, etc) são consequência: 

- da queda do homem (Romanos 5:12) 

- da ação do diabo em nosso mundo (1 João 5:19) 

- do nosso pecado (Isaías 59:2) 

III – Por que as desgraças que acontecem em nosso mundo são fruto da queda do 

homem, da ação do diabo em nosso mundo e do nosso pecado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Seres que precisam entregar-se a Jesus 

A única maneira de nos achegarmos a Deus é através de Seu Filho Jesus. Veja o 

que Ele afirmou que Ele é o único caminho até Deus (veja João 14:6). 

Como vimos anteriormente, Deus ama a humanidade, e veio até nós, assumindo 

nossa morte para Si mesmo, através de Jesus! Ele nos mostrou o caminho de volta ao Pai, 

pois Ele é Deus encarnado, Emanuel! 

Deus olhou para as nossas tentativas de nos aproximarmos Dele e nossa 

incapacidade de atingir esse objetivo. Então ele assumiu uma forma que pudesse ser 

percebida pelos nossos sentidos, isto é, a forma humana. Isto se deu em Jesus! 

Veja que maravilhoso: 

 

 

 

 

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu 

coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois 

com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para 

salvação.” – Romanos 10:9-10 
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Até aqui aprendemos sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e percebemos que 

não há nenhuma outra forma de nos aproximarmos de Deus a não através da fé em Jesus. 

Quando entregamos nossa vida a Jesus, nosso nome é escrito no Livro da Vida. 

IV – Você já entregou sua vida a Jesus? Lembra-se quando foi? Gostaria de 

entregar-se a Jesus agora? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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 – Na sua opinião, por que há essa sede de Deus no coração do ser humano? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 – Como você poderia descrever o ser humano? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – Por que, por mais que tentemos, não podemos ser pessoas realmente boas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – Quem entrega sua vida a Jesus permanece separado de Deus, pelo abismo do 

pecado? Por que? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 05 – O que muda em minha vida 

A vida cristã começa verdadeiramente quando compreendemos a nossa 

necessidade de perdão por nosso coração pecaminoso e, arrependidos, nos voltamos para 

Deus, entregando-nos pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia chama esse evento de novo 

nascimento. A partir deste instante, o novo cristão passar a ter um novo tipo de 

relacionamento com Deus e desfruta de uma série de bênçãos que Deus lhe preparou. 

I – O que você imagina que acontecerá com a sua vida, agora que se entregou a 

Deus, pela fé em Jesus Cristo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Tornando-se filho de Deus 

Quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, passamos por uma mudança em 

nossa vida e em nosso relacionamento com Deus. Veja o que apóstolo Paulo afirma em 2 

Coríntios 5:17. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, pois foram criados por 

Ele, mas quando entregamos nossa vida a Deus, nos tornamos filhos de Deus! 

Quando passamos a filhos de Deus, algumas mudanças começam em nossa vida. 

Muitas das coisas que costumávamos fazer, naturalmente são deixadas de lado, enquanto 

outras vão sendo mostradas pelo Espírito de Deus e deixadas com o tempo. Por isso 

entregar nossa vida a Jesus é chamado de novo nascimento. Coisas novas acontecem em 

nossa vida. Esse novo nascimento não é físico, mas espiritual, pois somos gerados pelo 

próprio Deus (veja João 1:12-13). 

O fato de nos tornarmos filhos de Deus, indica uma mudança radical em nosso 

relacionamento com Deus: somos aceitos através de Jesus Cristo! 

Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, fazem parte da 

Família de Deus (veja 2 Coríntios 6:18) e o Espírito Santo confirma em nosso espírito, 

que realmente somos filhos de Deus (veja Romanos 8:16)! 

II – Como é para você, saber que faz parte da Família de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Faço parte de uma família 

Fazer parte de uma família, implica em pertencer a alguém que lhe quer bem. A 

família de Deus é formada de homens e mulheres, jovens, crianças e adultos, espalhados 

por todo o mundo; pessoas que também entregaram suas vidas ao Senhor Jesus (veja 

Efésios 2:19). Todas essas pessoas passam por um processo natural (espiritual): um 

“transplante” é realizado em nossos corações. Nossos desejos e vontades passam a ser  
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direcionados pelo Espírito Santo de Deus, para que tenhamos um coração cada vez mais 

parecido com o de Jesus, o primogênito de Deus. 

Antes de entregarmos nossas vidas a Jesus, éramos incapazes de realizar qualquer 

ato bom, mas agora que o Espírito Santo vem habitar em nós, passamos a agir 

diferentemente. A consequência, é uma entrega diária ao Espírito Santo de Deus. 

Leia Romanos 12:1-2 e veja ilustração da jarra e do copo. A ideia da 

transformação da nossa mente é semelhante ao que ocorre com 

a água. 

Quando ela está na jarra, assume a forma da jarra, mas 

quando é despejada no copo, assume a forma do copo. 

Mudança. 

Isso significa que temos que mudar a nossa maneira de 

viver e pensar, de acordo com os padrões de Deus. Esse é o 

processo do Discipulado. O termo transformar, no grego (que 

foi escrito o Novo Testamento), dá a ideia da lagarta que 

transforma em borboleta (metamorfose). 

Todos os que pertencem à família de Deus, passam por esse processo. Faz parte. 

III – Como você imagina que funciona esse processo natural de “transplante” em 

nossos corações: do nosso coração tornar-se o coração de Jesus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sou abençoado por Deus 

A maior de todas as bênçãos é a própria mudança de relacionamento com Deus: 

 

 

O pecado nos afasta de Deus e impede-nos de estarmos próximos Dele e de termos 

intimidade com Ele. Mas através de Jesus, somos tornados justos, isto é, somos perdoados 

de nossos pecados. Por isso, quando nos rendemos a Jesus, passamos a ter livre acesso a 

Deus, em um relacionamento de Pai e filho! 

Outra benção que recebemos como filhos de Deus é a presença do Céu em nossas 

vidas. Você já deve ter ouvido alguém reclamar: “Minha vida é um inferno!”, para dizer 

que tudo estava ruim. Céu, mas do que um lugar físico, é um estado da alma. Céu é  

“Tenho sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por 

nosso Senhor Jesus Cristo” – Romanos 5:1 
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experimentar um pouco da eternidade, já agora! Por isso Jesus orou: “Venha o Teu 

Reino...” O Céu está aonde Deus está. Se Ele está em minha vida, estarei no Céu. Note 

bem: continuaremos passando por dificuldades, a diferença é que teremos a força de Deus 

para nos ajudar! Não estamos mais sozinhos, mas temos a força de Deus e a capacitação 

do Espírito Santo em nossas vidas! 

 

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 – Como você entende a mudança de nosso relacionamento com Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 – Como você compreende a afirmação de que todos são criaturas de Deus, mas 

apenas os que creem em Jesus Cristo são tornados filhos de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – O Céu está aonde Deus está! Como você imagina que será experimentar um 

pouco da eternidade, já agora? O que isso afetará sua vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – Descreva com suas palavras, as bênçãos destinadas aos filhos de Deus. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 06 – Compromisso com Deus 

É importante entendermos que a salvação não diz respeito apenas à vida após a 

morte, como se fosse uma passagem para o Céu, adquirida gratuitamente e guardada no 

bolso para ser usada na última hora. Não! A salvação implica numa mudança de vida, 

num novo começo agora, com Cristo! Jesus é de fato o nosso Salvador, mas também é 

Senhor de nossa vida. Viver para Ele e sob o Seu senhorio é a característica principal do 

verdadeiro cristão. 

I – Como você entende o fato de Jesus ser Salvador e Senhor da sua vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Compromisso em viver uma vida de obediência 

Como já vimos anteriormente, Deus nunca teve em mente Religião, mas 

Relacionamento! Seu propósito, jamais foi a Cerimônia, mas a Intimidade! Nesse 

relacionamento de intimidade entre Pai e filhos, somos chamados a viver uma vida de 

obediência a Deus. Esse é o processo do Discipulado. 

Uma vida de obediência a Deus, é fruto da ação do Espírito Santo em nossas vidas, 

em conjunto com nossa decisão diária em obedecer-Lhe. A obediência não está 

condicionada à possíveis punições, mas ao amor de Deus. Veja João 14:15! Obedecemos 

a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas! 

Uma vida de obediência é semelhante a uma criança que, em sua curiosidade e 

ignorância, deseja colocar o dedo na tomada. Por que não permitimos que ela assim faça? 

Porque temos maior entendimento sobre as consequências dessa atitude na vida da criança 

(talvez alguns de nós, tenhamos levado choque...). Deus estabelece padrões que nos 

servem de limites, para o nosso bem. 

Uma vida de obediência, até questiona os mandamentos de Deus, mas não deixa 

jamais de cumpri-los! Lei 2 Samuel 15:22-23 com muita atenção; é um texto forte que 

nos explica ao que nos assemelhamos quando desobedecemos a Deus. 

II – Como é para você, lidar com a obediência? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Compromisso de viver uma vida de santidade 

A ideia comum de que santo é “aquele que não erra”, não confere com os conceitos 

bíblicos de santidade. Segundo a Bíblia, “santo” é aquele que é separado para Deus. Neste 

sentido, todo cristão é santo. Mas a santidade também tem o sentido de aperfeiçoamento, 

abandono de antigos pecados e uma vida com novos valores e práticas. Este processo é  
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conhecido na Bíblia como santificação. Somos chamados por Deus para uma vida de 

santidade (1 Tessalonicenses 4:7). 

O processo de santificação é realizado pelo Espírito Santo de Deus em nossa 

maneira de enxergarmos o mundo e de entendermos como o mundo nos enxerga. Em 

outras palavras, é a maneira de Deus agir em nossa mente, levando-nos a abandonar 

pensamentos e ações que não constam em Sua aprovação e desejo. 

Como filhos de Deus, devemos viver a mesma qualidade de vida de nosso Pai 

Celeste (vida eterna). A santidade envolve decisões 

diárias, colocadas diante do Senhor, em nosso 

relacionamento com Ele. Para que aprendamos a agir de 

acordo com a Sua vontade. É um processo que nos 

acompanhará em toda a nossa vida nesta terra. 

Lembre-se da figura da água na jarra e no copo. 

Quando ela está na jarra, assume a forma da jarra, mas 

quando é despejada no copo, assume a forma do copo. 

Mudança. Temos que mudar a nossa maneira de viver e 

pensar, de acordo com os padrões de Deus. Esse é o 

processo do Discipulado. 

III – Como você entende santidade? Dê exemplos práticos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Compromisso de viver uma vida de serviço 

Todas as religiões confundem que, para alcançar a salvação, as pessoas necessitam 

realizar boas obras. Como já vimos, isso é impossível (pois não há nada de bom em nossas 

vidas). Somos essencialmente orgulhosos. Muitas de nossas “boas ações”, são na 

realidade, motivadas por outras razões: desencargo de consciência, orgulho, livrar-se de 

um incomodo... Por isso, necessitamos desesperadamente da presença de Deus em nossas 

vidas! 

Uma vez que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, devemos realizar boas 

obras, não mais para sermos salvos, mas porque fomos salvos (Efésios 2:8-10). 

Uma vida de serviço, envolve serviço a Deus e aos outros. 
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Uma das formas mais práticas de servir a Deus, está relacionada com o culto. Em inglês, 

culto significa serviço. Quando mais cedo aprendemos que nossa ida 

à igreja não deve ter nenhum outro motivo a não ser, servir a Deus, 

mais nossa vida espiritual estará caminhando rumo à maturidade. 

Não importa se eu não gostei das músicas, ou se a palavra 

pregada não falou ao meu coração, pois o foco deve estar em Deus: 

meu tempo e minha atenção devem estar dedicados a Deus! 

Nossa vida será a única forma de alguém entender a 

existência de um Deus tão amoroso e verdadeiro, verdadeiramente 

preocupado com sua vida. Por isso, devemos ter o compromisso de viver uma vida onde 

as pessoas possam desejar ardentemente conhecer a Jesus (Mateus 5:13-16). 

 

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 – O que você entendeu acerca de obediência e rebeldia diante de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 – Como você compreende o exemplo de obediência dado por Jesus? Como isso 

deve influenciar a sua vida cristã? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – Obediência, santidade e serviços são marcas distintivas do verdadeiro cristão. 

Explique o que você entendeu dessas três dimensões da vida cristã. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – Qual será o seu compromisso com Deus, em resposta a esse estudo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 07 – O que é a Bíblia 

A Bíblia exerce papel fundamental no cristianismo, pois nos ensina acerca de 

Deus, de Jesus, do Espírito Santo de Deus, de nós mesmos e desse relacionamento na 

história. Mais do que isso, a Bíblia é um livro que revela corações: o de Deus, e o dos 

seres humanos. O desejo de Deus em reconciliar-Se com o ser humano, e a nossa 

necessidade de tê-Lo perto de nós. 

I – Para você, qual a importância da Bíblia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

A Bíblia é a Palavra de Deus 

Embora muitos, com essa afirmação entendam quem a Bíblia seja um livro místico 

e, com isso, deixam-na aberta (de preferência no Salmo 91), para proteger sua casa e 

família, quando afirmamos que ela é a Palavra de Deus, afirmamos que ela é o registro 

da revelação de Deus. 

Lembra-se, de que era impossível conhecermos a 

Deus, a não ser aquilo que Ele nos quis revelar? A Bíblia 

foi instrumento de Deus para torna-Lo conhecido. Ela é 

a mensagem de Deus para a humanidade. O apóstolo 

Paulo escrevendo a seu discípulo Timóteo, afirmou que, 

como Palavra de Deus, a Bíblia é um meio eficaz para 

despertar a fé em Jesus, o único caminho para Deus 

(2 Timóteo 3:15-17). 

A Bíblia não foi escrita para ser um livro de 

Ciência, mas um livro de relacionamento. Ela nos relata 

o relacionamento de Deus com Sua criação, Seu povo e conosco, pois ela também lê o 

nosso coração. 

II – Por que a Bíblia é importante na vida cristã? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

A Bíblia é uma coleção de livros inspirados por Deus 

A Bíblia foi escrita por seres humanos que não escreveram apenas por si mesmos. 

O próprio Deus cuidou para que esses escritos fossem um testemunho confiável, 

suficiente e eficaz de Sua revelação. 

Como inspirada, a Bíblia é a resposta humana à ação e palavras de Deus na Sua 

revelação. Ela é o único registro dessa revelação. Nada mais pode ser escrito ou dito como  
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revelação ou palavra de Deus! A revelação completa de Deus, foi coroada em Jesus. Veja 

o que Ele afirmou da Bíblia, em João 5:39. 

A palavra Bíblia, significa “livros”, ou seja, biblioteca. No total são 66 livros 

divididos em Antigo e Novo Testamento. O arranjo destes livros não segue uma sequência 

cronológica dos fatos, mas foram compilados seguindo o estilo de linguagem e assunto. 

 Antigo Testamento 

Composto de 39 livros, é uma seleção dos melhores e mais importantes livros 

que o povo judeu produziu em um período de quase dois mil anos; era a Bíblia que Jesus 

lia. Nós seguimos os mesmos livros que os judeus e Jesus seguiam: 

 

LEIS / 

PENTATEUCO 
1 e 2 Reis 

PROFETAS 

MAIORES 
Jonas 

Gênesis 1 e 2 Crônicas Isaías Miqueías 

Êxodo Esdras Jeremias Naum 

Levítico Neemias Lamentações Habacuque 

Números Ester Ezequiel Sofonias 

Deuteronômio POÉTICOS Daniel Ageu 

HISTÓRICOS Jó 
PROFETAS 

MENORES 
Zacarias 

Josué Salmos Oséias Malaquias 

Juízes Provérbios Joel  

Rute Eclesiastes Amós  

1 e 2 Samuel Cantares Obadias  

 

 Novo Testamento 

Composto de 27 livros, é uma seleção dos melhores e mais importantes livros 

da Igreja do primeiro século da era cristã, que falam do que Jesus fez, ensinou e suas 

interpretações. 

 

EVANGELHOS 1 Coríntios 1 Timóteo 1 João 

Mateus 2 Coríntios 2 Timóteo 2 João 

Marcos Gálatas Tito 3 João 

Lucas  Efésios Filemon Judas 

João Filipenses CARTAS GERAIS PROFECIA 

HISTÓRICO Colossenses Hebreus Apocalipse 

Atos dos Apóstolos 1 Tessalonicenses Tiago  

CARTAS 

PAULINAS 
2 Tessalonicenses 1 Pedro  

Romanos 
CARTAS 

PASTORAIS 
2 Pedro  

 

A Bíblia foi escrita para revelar a ação salvadora de Deus 

Apesar de ter sido escrita em épocas diferentes e por pessoas distintas, a Bíblia 

mantém uma unidade em seu propósito: contar e celebrar os atos de Deus na história  
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humana. Em outras palavras, o conteúdo básico da Bíblia é aquilo que Deus fez e falou 

ao ser humano, em diversas épocas e de diversas maneiras. 

Quando um autor de um livro da Bíblia narrou uma história, o seu principal 

interesse não eram os acontecimentos da história propriamente dita, mas a ação de Deus 

naqueles acontecimentos. Quando um salmista escreveu uma poesia, ele não tinha em 

mente apenas fazer arte, mas glorificar a Deus, louvá-Lo ou suplicar-Lhe proteção. 

Em toda a Bíblia, Deus usou o conhecimento humano, a inteligência humana, a 

cultura da época e os acontecimentos históricos para atingir o Seu grande propósito: 

tornar-Se conhecido ao ser humano. A ação salvadora de Deus é mostrada como redentora 

da história humana. Deus é o Senhor da história. Ele detém o conhecimento e o poder de 

mudar a história humana e nossas histórias pessoais. 

 

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 – Por que a Bíblia é a Palavra de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 – Quais são os livros do Antigo Testamento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – Quais são os livros do Novo Testamento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – Qual o desejo de Deus em formar a Bíblia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 08 – O que é a Oração 

A oração e a Palavra de Deus são inseparáveis, pois através da Bíblia, Deus fala 

conosco e, em oração, nós falamos com Deus. Como filho de Deus, você precisa 

conversar com o Pai celeste. Mesmo que ache que não sabe orar, experimente. Ele terá 

grande prazer em ouvir e responder a sua oração. 

I – O que você entende por oração? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Oração, mais do que falar, é estar 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.  

Em sua tendência à religiosidade, o ser humano elaborou diversas preces e orações 

que tem como objetivo, alcançar algum favor de Deus. A oração não tem como objetivo 

ficar repetindo palavras (que muitas vezes nem entendemos...), que foram escritos ou 

inventadas por outras pessoas. A oração deve ser reflexo do nosso coração: nossos 

sentimentos, medos, ansiedades, frustrações, alegrias, vitorias, etc... 

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

ouvir, Deus nos vê! Lembre-se, Deus nunca teve em mente Religião, mas 

Relacionamento! Seu propósito, jamais foi a Cerimônia, mas a Intimidade! 

Deus sempre está atento ao nosso coração. Há momentos, em que não 

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

Ele consegue ler nossos corações. 

II – Deus sabe ler nossos corações. Como é isso para você? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Oração é relacionar-se com Deus 

Quando oramos, nos relacionamos com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 

a) Nos dirigimos a Deus Pai 

Deus é um Pai de quem podemos nos aproximar em amor confiante, certos que 

Ele está atento ao nosso clamor. O Pai está sempre à disposição de Seus filhos e nunca 

está preocupado demais que não possa ouvir o que eles têm a dizer! 

“Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome.” 

– Mateus 6:9 
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b) Em nome de Jesus 

O que estamos apresentando diante de Deus Pai, deve ser medido pelo nome de 

Jesus. Em outras palavras, é como se respondêssemos a seguinte pergunta: “O que estou 

apresentando a Deus, seria apresentado por Jesus?” Uma oração francamente oposta aos 

ensinamentos de Jesus não pode ser considerada de fato uma oração dirigida ao Pai, por 

mais que usemos e repitamos o nome de Jesus. 

“O que vocês pedirem em meu nome, Eu farei.” – João 14:14 

c) Através do Espírito Santo 

Não sabemos orar conforme Jesus oraria. Nosso coração, contaminado pelo 

pecado, nos impede de buscarmos a vontade de Deus. Por isso somos capacitados pelo 

Espírito Santo de Deus a orar convenientemente (Veja Romanos 8:26-27). O Espírito de 

Deus ora conosco e por nós. Jesus intercede por nós no Céu, e o Espírito, na terra. Jesus, 

estando ausente de nós, intercede fora de nós, enquanto o Espírito Santo de Deus, nosso 

Consolador, intercede em nosso próprio coração. 

III – Por que devemos orar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Oração é depender de Deus 

Oração não é tanto um ato, mas uma atitude! Atitude de dependência de Deus. 

Orar é uma confissão feita pela criatura, reconhecendo sua própria fraqueza e total 

incapacidade. Oração é assumir uma atitude de dependência para com Deus: expor nossas 

necessidades, mas pedir que estejam de acordo com Sua vontade. 

Oração é relacionamento com Deus. Esse relacionamento influencia nossa vida, a 

ponto de pensarmos e pedirmos de acordo com a Sua vontade 

(1 João 5:14). Uma atitude de dependência de Deus nos levará a 

buscarmos continuamente aprofundar esse relacionamento com 

Ele, para que estejamos de acordo com Sua vontade. 

Um dos principais erros com relação à oração, é acharmos 

que mudaremos o coração de Deus através de nossos pedidos... 

Deus não pode ser manipulado, jamais! 

Por isso, para uma oração ser verdadeiramente bíblica e cristã, deve ter o seu foco 

na soberania de Deus: Ele sabe todas as coisas, e nós não (Veja Isaías 55:8-9). 
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Por isso devemos orar de acordo com a vontade divina (1 João 5:14). 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

1 – Mais do que falar, orar é estar diante de Deus. O que você entendeu acerca 

dessa verdade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 – Como deve ser nosso relacionamento com Deus através da oração? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 – Por que oramos a Deus Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – A oração não é tanto um ato, mas uma atitude. Qual atitude é essa e o que ela 

revela? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – Quando oramos, qual o principal erro que podemos cometer? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 09 – O que é a Igreja 

Existe uma única Igreja, invisível, que é composta do número total dos salvos que 

já morreram nesta vida, daqueles que foram salvos e ainda vivem nesta vida e daqueles 

que serão salvos. Essa Igreja única, também é chamada de Corpo de Cristo e Noiva de 

Cristo. 

I – Qual a sua compreensão de igreja? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

A Igreja tem a sua origem em Cristo 

Em Mateus 16:15-18, há uma conversa muito interessante entre Jesus e Pedro. 

Nesta conversa, Jesus afirma que sobre uma pedra edificaria a Sua Igreja. Para os 

católicos, essa pedra é o próprio Pedro, que passa, então, a ser chamado de primeiro Papa. 

Entretanto, Jesus inicia esta conversa com uma pergunta: “Quem vocês dizem que 

Eu sou?”. A resposta de Pedro é enfática: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. Jesus 

então, elogia Pedro, afirmando que essa revelação fora dada por Deus Pai e então 

acrescenta: “E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 

Igreja...”. 

A pedra a qual Jesus se refere na qual edificaria Sua Igreja, é a revelação feita por 

Deus Pai a Pedro: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. Há um trocadilho usado por 

Jesus; alguém cujo nome significa “pedra”, teve a compreensão do fundamento da 

presença de Deus na terra e na formação da Sua Igreja. “Tu és o Cristo, o Filho do Deus 

vivo”; essa é a pedra que edificaria a Igreja, a afirmação que Jesus é o Messias, o Filho 

do Deus vivo! Mais tarde o próprio Pedro identificou essa pedra como o próprio Jesus em 

1 Pedro 2:6. (Pedro é “petrus” – pedra pequena. Pedra = rocha = Jesus). 

Pedra angular é um termo usado para designar pedra fundamental, alicerce, base. 

Jesus é a base, o fundamento da Igreja única e invisível. Por isso a Igreja também é 

chamada de Corpo de Cristo. 

II – Por que Jesus é a base, o fundamento, o inicio da Igreja única e invisível? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

A Igreja é formada pelos salvos em Jesus Cristo 

Homens e mulheres que entregam suas vidas a Deus, pela fé em Jesus Cristo como 

filho de Deus, compõem a Igreja invisível. Todos aqueles que, pelo mundo inteiro 

professam sua fé em Jesus, fazem parte dessa Igreja. 
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A Palavra de Deus afirma que não há distinção de cor, raça ou gênero na Igreja 

(Gálatas 3:26-28). Todos os salvos são um em Cristo Jesus, por isso, afirmamos que na 

Igreja há comunhão: o que é comum. 

O que é comum a todas as pessoas de todo o mundo, homens, mulheres, crianças, 

negros, brancos, asiáticos, salvos em Jesus, é que sobre todas elas está o sangue redentor 

de Cristo Jesus. Isto é unidade. Isto é comunhão. Isto é Igreja. 

Essas pessoas que foram salvas e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, são fruto 

da promessa dada por Deus a Abraão: “Em ti serão benditas todas as famílias da terra” – 

Gênesis 12:3. 

Em outras palavras, a salvação que pertence a Deus (Jonas 2:9) é extensiva a todas 

as pessoas. O nosso papel como Igreja de Cristo, é anunciar essa salvação a todos! Um 

dos significados da palavra “Igreja”, refere-se àqueles que são chamados para fora, com 

a intenção de anunciar o amor e a salvação de Deus em Cristo Jesus! Essa é a principal 

tarefa de todos os que foram salvos em Jesus! 

 

III – A igreja de Cristo tem uma tarefa em todo mundo: anunciar o amor e a 

salvação de Deus em Cristo Jesus. De quais maneiras você entende que pode anunciar o 

amor e a salvação de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

A Igreja é composta por salvos que são membros de igrejas locais 

Como filho de Deus, um dos grandes privilégios dos quais você desfruta é o de 

pertencer à família de Deus (Efésios 2:19). Esta família, que é a Igreja de Deus, está 

espalhada em todo o mundo, em ajuntamentos locais. São as denominações que, 

costumeiramente chamamos de igrejas. 

PACTO DE FÉ DAS IGREJAS BATISTAS 

Tendo sido levados pelo Espírito de Deus a aceitar o Senhor Jesus como nosso 

único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados, sob profissão de fé, em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo, decidimo-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar 

solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto: 

Comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no 

amor cristão; trabalhar para que esta Igreja cresça no conhecimento da Palavra, na 

Santidade, no Conforto mútuo e na Espiritualidade; manter os seus cultos, suas 

doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina; contribuir liberalmente para o sustento do  
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ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio aos pobres e para a propagação 

do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção 

particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente os nossos filhos, 

a procurar a salvação de todo o mundo, a começar de nossos parentes, amigos e 

conhecidos; a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos e 

exemplares em nossa conduta; a ser diligentes nos trabalhos  

seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão 

do Reino do nosso Salvador. 

Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros; a lembrar-nos uns 

dos outros nas orações; ajudar-nos mutuamente nas enfermidades e necessidades; 

cultivar relações francas e a delicadeza no trato; estar prontos a perdoar as ofensas, 

buscando quanto possível a paz com todos os homens. 

Finalmente comprometemo-nos a, quando sairmos desta localidade para outra, 

unir-nos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os 

princípios da Palavra de Deus e o espírito deste Pacto. 

O Senhor nos abençoe e proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. 

 

 

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 – Qual a origem, o início da Igreja? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

3 – Qual a diferença entre igreja (Corpo de Cristo) e igreja local? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4 – Qual a principal tarefa da Igreja no mundo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5 – Basicamente, para uma igreja local ser considerada cristã, precisa crer em que? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 10 – Compromisso com a Igreja 
 

O Cristão verdadeiro, ao entregar sua vida a Jesus, torna-se participante da Igreja 

invisível, porém, é muito importante agregar-se a alguma igreja visível. Uma brasa fora 

do braseiro vai esfriando lentamente, até perder todo o fogo. 

 

I – Em suas palavras, porque é importante membrar-se à igreja visível? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Compromisso com a Igreja é compromisso com Deus 

Há uma palavra que serve para designar nosso papel na igreja: mordomia. A 

palavra mordomia quer dizer administrar. A Bíblia apresenta três bases sobre as quais se 

fundamenta a doutrina e a pratica da mordomia. 

a) Não pertencemos a nós mesmos 

Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Por isso, não somos de nós 

mesmos; temos um proprietário, que é nosso Senhor (Romanos 14:7-8). 

 

b) Tudo o que temos não é nosso, mas de Deus 

Essa verdade bíblica vai contra o nosso 

egoísmo e a nossa autossuficiência, porque somos 

sempre tentados a pensar que o que está em nosso 

poder é nosso, exclusivamente nosso  

(Colossenses 1:16). 

 

c) Tudo o que temos e somos deve ser usado 

para a glória de Deus 

Na realidade, somos administradores não só da 

nossa própria pessoa, com os dons, talentos e 

oportunidades que recebemos de Deus, mas também, 

dos bens que estão por algum tempo, em nossas mãos 

(1 Coríntios 10:31). 

 

II – Como é hoje, o seu compromisso com Deus? Como você administra o que 

Deus tem lhe dado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Compromisso com a Igreja é compromisso com a obra de Deus 

A vida de cristão deve ser de serviço e de cooperação, pela e para a obra de Deus. 

Um dos pontos mais difíceis de se colocar em pratica na vida cristã, é a mordomia do 

nosso dinheiro para a expansão e manutenção da igreja. Porém, como entendemos, através 

da Bíblia, que tudo vem de Deus e pertence a Ele, agimos com mordomia com os recursos 

que Ele tem colocado em nossas mãos (1 Crônicas 29:14). 

Em nossa igreja local, somos desafiados a agir com mordomia em três direções: 
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a) Manutenção dos trabalhos da igreja 

Através dos dízimos e ofertas mensais, gerenciamos os diversos trabalhos da 

igreja, como cultos, encontros ministeriais, ações evangelísticas e de discipulado. 

Entendemos que tudo pertence a Deus, mas Ele coloca em nossas mãos esses recursos, 

para alcançarmos vidas semanalmente, em nossos trabalhos. 

 

b) Manutenção da obra Missionária 

Através de ofertas missionarias mensais, investimos na vida de homens, mulheres 

e famílias de missionários que se dispuseram a atender ao chamado de Deus para anunciar 

o amor e a salvação de Deus em Jesus, a outros povos e nações. Esses recursos são 

gerenciados pelo Conselho Missionário da nossa igreja. 

 

c) Manutenção da obra social 

Através de ofertas mensais, contribuímos para combater 

as injustiças sociais em nossas cidade, dando oportunidade de 

uma vida mais digna a crianças e jovens. 

 

III – Pessoas podem ser abençoadas pela forma como você administra os seus 

recursos que Deus tem lhe dado. Qual o seu compromisso com a obra de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Compromisso com a Igreja é compromisso com o serviço a Deus 

Somos motivados a agir com mordomia com os recursos que Deus tem nos dado, 

por causa da nossa fé em Deus e em gratidão ao cuidado e proteção de Deus em nossas 

vidas. Pessoas têm sido resgatadas por causa da liberalidade de irmãos. 

É um erro pensarmos que apenas com os nossos recursos materiais podemos servir 

a Deus e ajudar a Igreja! Todos nós somos chamados para servir a Deus, não apenas os 

pastores; pelo contrário, cada cristão é um ministro! A obra de ministério é dos santos 

(cristãos), para a edificação do Corpo de Cristo (igreja), para chegar à maturidade de 

Cristo. Isso é possível quando todos crescem juntos e cada um realiza a sua função 

(Efésios 4:11-16). 

Deus tem derramado dons sobre a vida de Seus filhos, para que possamos servi-

Lo. Assim como o corpo humano é composto de diversos membros, cada um executando 

a sua função, Deus coloca cada um de nós, com um dom ou habilidade, para auxiliar o 

Corpo, que é a Igreja (1 Coríntios 12:12-31). Caso não saiba ainda, fique tranquilo... 

estamos apenas iniciando a caminhada. Não esqueça: Deus tem dons e habilidades para a 

sua vida ser benção na vida da Igreja. Apenas coloque sua vida diante de Deus, com 

disposição em servi-Lo e à Igreja! 

 

IV – Aqueles que não servem nem a Deus e nem à Igreja, possuem compromisso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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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 – Como você entende o fato de que tudo o que você possui não é seu na 

realidade, mas de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 – E com relação ao fato de que você mesmo não pertence mais a si, mas a Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4 – Somos abençoados por Deus, para abençoar outros. O que você entendeu sobre 

administrar os recursos que Deus tem lhe dado, para abençoar outras pessoas (manutenção 

trabalhos da igreja, obra missionária e obra social)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5 – Como é para você, saber que Deus tem lhe chamado para servi-Lo e à Sua 

igreja? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 11 – Mordomia Cristã 
 

Jesus Cristo não deseja ser apenas o seu Salvador. Ele quer ser também o Senhor 

de sua vida. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo reconhece que ele é o Salvador de sua 

alma e também o Senhor de sua vida. Tudo o que temos, tudo o que somos pertence a ele, 

porque o nosso coração pertence a ele. 

 

I – Você já ouviu falar de Mordomia e ser servo de Cristo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

A Mordomia Cristã  

A Mordomia Cristã é a doutrina bíblica através da qual entendemos e praticamos 

nossa compreensão de que Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus Cristo é o Senhor, segue-se 

que nós somos seus servos. Somos servos de Jesus Cristo. Com a diferença de que, Jesus 

Cristo não aniquila a nossa vontade e nem a nossa personalidade. Ao contrário, 

restabelece todo o potencial da nossa personalidade, que antes estava corrompida pelo 

pecado, dando o verdadeiro significado ao nosso ser, moldando o nosso caráter conforme 

o padrão do seu próprio caráter de perfeição e direcionando a nossa vontade no sentido 

da verdade, através da atuação do seu Espírito Santo em nós (Romanos 8:9-14).  

O Espírito Santo age em nós desde o momento da nossa conversão. Desse modo, 

tudo o que o cristão é, tudo o que ele tem ou venha a ter, pertence a Jesus Cristo. É 

impossível ter Jesus Cristo como Salvador sem tê-lo como Senhor. É muito importante 

perceber isso, porque há muitas pessoas que querem ter a salvação, mas não querem 

assumir um compromisso com Cristo. No momento em que somos salvos, deixamos de 

ser escravos do pecado, e aquele que nos salvou da tirania do pecado torna-se o nosso 

verdadeiro Senhor (Romanos 6:14). 

De pouco nos adiantaria se Jesus nos libertasse da escravidão do pecado e não se 

tornasse o Senhor de nossa vida. Ele quer ser o Senhor porque só ele pode assegurar a 

nossa libertação do mal, porque ele nos ama e deseja continuar demonstrando o seu amor 

através de toda a nossa vida, porque ele quer usar-nos para sermos canais da sua salvação 

para todo o mundo (2 Coríntios 5:18) e, finalmente, porque ele será o nosso Senhor na 

eternidade. 

 

II – O que ganhamos quando deixamos Jesus ser o Senhor de nossas vidas?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

A Mordomia e os bens materiais 

Jesus Cristo é o Senhor da minha vontade, do meu tempo, dos meus talentos e dos 

meus bens. Antes da minha conversão a Cristo, o meu relacionamento com as coisas 

materiais era uma relação de dependência. Eu dependia das coisas materiais para a minha 

segurança e até para a minha felicidade. Só que as coisas materiais não dão nem uma 

coisa nem outra, porque o ser humano só pode encontrar paz e segurança nos valores 

espirituais, ou seja, encontrando seu próprio valor espiritual.  

Jesus perguntou certa vez: "Que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro 

e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida?" (Mateus 16:26). Jesus  
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perdoou os meus pecados, transformou o meu ser, deu-me paz na alma. Não sou mais 

escravo do dinheiro, nem dependo dos bens materiais para a minha felicidade. 

Voluntariamente, de boa vontade, eu reconheço que Jesus é realmente o Senhor. A minha 

profissão deve ser escolhida e exercida conforme a vontade de Jesus Cristo, e para o seu 

serviço e louvor. A minha família deve ser constituída e administrada conforme a vontade 

de Cristo e para a glória dele. O meu tempo deve ser gasto na consciência de que eu estou 

na presença de Cristo. Meus talentos devem ser colocados a serviço de Cristo. Meu corpo, 

templo do Espírito Santo, deve glorificar a Cristo. Meus bens materiais devem ser 

adquiridos e administrados com a consciência de que tudo pertence a Cristo e deve ser 

usado para glorificar a Cristo. 

 

III – Quais talentos e habilidades você usa para glorificar a Deus? E como isso 

modifica ou não a sua vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

A importância da Mordomia no dia a dia 

Administrar a sua vida conforme a doutrina bíblica da mordomia cristã é 

administrá-la conforme a economia de Deus. A economia de Deus consiste nos seguintes 

pontos fundamentais: 

1. Deus lhe dá tudo o de que você necessita para a sua vida neste mundo. O solo, 

o sol, a chuva, o talento para cultivar a terra e para manusear os produtos da terra, o ar 

que você respira, tudo Deus lhe dá (Mateus 5:45). 

2. Deus tem um propósito definido para cada valor e bem material entregue a você 

para administrar. Uma boa administração consiste em descobrir e realizar o propósito de 

Deus para cada bem ou valor que você possui. 

3. Deus lhe dá também os bens com os quais você deverá adorá-lo, como 

demonstração da sua gratidão e amor e como prova de que você já foi libertado da 

escravidão da matéria (2 Coríntios 9:11-13). 

4. É na igreja, com a igreja e através da igreja, que você deve adorar o Senhor com 

os seus bens, pois é no reino de Deus que está o seu coração (Mateus 6:21). 

A mensagem de salvação em Jesus Cristo chegou até você porque outros servos 

de Jesus Cristo deram suas vidas, seu tempo, seus talentos e seus bens. Agora, Deus dá a 

você a feliz oportunidade de você também contribuir para que a mensagem de salvação 

chegue até outras pessoas, até que o mundo inteiro conheça Jesus Cristo e o aceite como 

Salvador e Senhor. Uma forma eficaz de você ajudar será com os seus dízimos. 

 

IV -  O que é o dízimo para você? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Exercendo a Mordomia 

O que é o dízimo cristão? É a entrega voluntária, por amor, de uma parte de tudo 

que Deus lhe dá, como expressão da sua gratidão a Deus por tudo o que dele você recebe, 

como demonstração de que Jesus Cristo é o Senhor de tudo em sua vida e como prova do 

seu desejo de contribuir para que o mundo inteiro conheça a mensagem do evangelho. 

Deus está interessado em você. Deus quer que você cresça espiritualmente e, como  
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consequência, que você prospere. Para isso, é necessário que você demonstre sua fé na 

Palavra e no poder de Deus. 

O meio providenciado por Deus para que você expresse concreta e 

sistematicamente sua fé em Jesus Cristo é a entrega dos seus dízimos (Malaquias 3:10). 

Deus quer abençoar os seus filhos. Deus quer abrir as janelas do céu e derramar 

sobre a sua vida uma bênção tal que dela você venha a ter maior prosperidade. Deus já 

lhe deu a vida eterna, a vida transbordante da sua graça. E, o dízimo é uma graça que 

Deus nos concede. Não é Deus quem precisa receber os meus dízimos. Ele é o dono do 

Universo (Salmos 50:10-12).  Nós é que precisamos entregar os nossos dízimos. O 

benefício é para nós, para nossa vida pessoal, para a nossa família. 

Os nossos dízimos são testemunho da nossa fé. Se realmente você deseja que os 

seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, que o mundo, enfim, aceite Jesus Cristo 

como Salvador e Senhor, é necessário que você dê testemunho do que Jesus Cristo fez 

por você e do que ele significa para você. 

O que é o dízimo dos bens materiais? Dízimo é uma décima parte da renda. De 

cada dez reais que eu recebo, um real pertence a Deus. Não é seu. Você deve entregá-lo 

ao seu legítimo dono, em atitude de reverência, de adoração. Não é apenas uma 

necessidade espiritual, uma atitude da sua alma, mas deve envolver todo o seu ser, 

inclusive o seu corpo - templo do Espírito Santo (1 Coríntios 3:16). Os seus dízimos 

expressam a adoração de todo o seu ser ao Senhor da sua vida. Você deve entregar os 

seus dízimos a Deus através da sua igreja.  

O seu crescimento espiritual está relacionado com a sua participação no reino de 

Deus. A igreja é a agência visível do reino de Deus. É através da igreja que o reino de 

Deus se cumpre e se propaga no mundo. Na igreja, o reino de Deus se concretiza. É a 

igreja, corpo de Cristo, portanto, a agência eficaz para receber e administrar os seus 

dízimos. Uma parte dos seus dízimos é usada pela igreja para o sustento dos seus cultos, 

para a beneficência local, para a evangelização no seu próprio campo de ação. Outra parte 

dos meus dízimos, somada à igual proporção dos dízimos de toda a igreja, é enviada para 

o sustento da obra missionária, dos orfanatos e de todo o trabalho cooperativo das igrejas, 

visando à implantação do reino de Deus na terra. Ao entregar os seus dízimos a Deus, por 

acreditar na sua Palavra, você está demonstrando a sua obediência. 

Os seus dízimos atestam a sua profunda e sincera disposição de obediência à 

vontade de Deus, porque você já entendeu que obedecer a Deus é a razão de ser da sua 

vida, o que te faz feliz. Ao levar pessoalmente os seus dízimos, o crente fiel vai 

pessoalmente à casa de Deus. Jesus não quer os seus dízimos. Jesus quer você. O valor 

dos seus dízimos é que eles indicam que você pertence a Jesus. 

 

V – Qual a relação que o dízimo traz entre crescimento espiritual e obediência? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

O dízimo e a Mordomia 

O dízimo é um sistema de contribuição equitativo. Quem tem uma renda maior dá 

mais. Quem ganha menos dá menos. Na verdade, porém, todos estão dando a mesma 

coisa. Os dízimos democratizam o nosso relacionamento como irmãos. Além disso, o 

dízimo deve ser calculado sobre o total dos meus rendimentos, e não sobre a sua renda, 

salário, lucro ou pensão, menos essa ou aquela dedução. Deus poderia sustentar a sua casa 

sem necessidade dos seus dízimos, mas isso não te ajudaria a crescer espiritualmente. Se  



 

 

 36 

 

você prosperar na sua vida material sem crescer no espírito, as riquezas serão um laço 

para a sua alma (1 Timóteo 6:9-10).  Deus quer nutrir a sua alma com o alimento sólido 

da Sua Palavra e, para que haja mantimento e nutrição espiritual, você deve entregar 

pontualmente os seus dízimos. 

Deus tem mais para nos dar do que nós admitimos pedir (2 Crônicas 25:9).  Não 

há nada de que você precise para o seu próprio bem que Deus não tenha ou não possa dar-

te. Deus está esperando tão somente que você demonstre confiar nEle para abrir as janelas 

do céu sobre a sua vida. Se Deus te desse as bênçãos materiais que você deseja sem que 

você demonstrasse a sua fidelidade e obediência a Ele, as riquezas lhe seriam armadilha 

fatal para a alma. Seriam um tropeço para a sua família. O Senhor dos exércitos tem para 

te dar muito mais do que você possa pedir. As bênçãos que nos vêm do céu são bênçãos 

espirituais. Aproprie-se das bênçãos espirituais, para que delas você possa auferir, como 

resultado, uma prosperidade que glorifique ao seu Senhor. 

 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

 

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

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2 – Se a Mordomia Cristã nos diz que Jesus é nosso Senhor, o que é para você ser 

servo de Cristo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 – Como devemos administrar a nossa vida, para que o dinheiro não seja maior 

que a mensagem de salvação em Cristo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4 – Existe alguma diferença entre o dízimo cristão e o dízimo de bens materiais? 

Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5 –O dizimo é uma atitude de reverência e deve ser levado pelo cristão até a Igreja 

para interação no reino de Deus e também mostrar sua obediência. O que essa atitude 

representa na vida do cristão? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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Estudo 12 – O que é o Batismo e a Ceia do Senhor 

 

O dicionário define “marco” como sendo um sinal, um símbolo. No nosso caso 

são símbolos cristãos que representam grandes verdades espirituais. Um marco também 

pode significar um sinal de demarcação, assim, os marcos cristãos servem como 

sinalizadores de uma nova vida, lembrando algo que realmente mudou em nossa vida: o 

encontro pessoal com o Salvador Jesus.  

Por isso, o batismo – em primeiro lugar – deve ser festejado com alegria porque 

este símbolo, além de confirmar uma mudança radical realizada por Deus em sua vida, 

marca o início de uma caminhada espiritual eterna.  

 

I – O que você já ouviu falar sobre Batismo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Jesus valoriza o batismo 

A palavra batismo significa “imergir” ou “mergulhar”. É basicamente um 

mandamento de imersão na água. Todas as pessoas que entregam a sua vida a Jesus 

chegam a este momento: batizar-se ou não. 

O batismo é uma ordenança instituída por Jesus que deu o exemplo ao também 

ser batizado (Mateus 3:15). Ele autorizou que seus discípulos batizassem em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo (Mateus 28:18-19). Portanto, o batismo é um ensino 

bíblico, bem como um mandamento de Cristo. Seu ensino básico é o mesmo por toda a 

Bíblia: após crer, toda pessoa deve ser batizada. O batismo é um ato consciente e racional, 

e por isso, não batizamos bebês. Os bebês são levados à igreja para serem apresentados e 

não batizados (Lucas 2:21-23). 

 

II – O Batismo serve para salvar as crianças? Por que?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Batismo um símbolo de compromisso 

Há pessoas que acreditam que, ao serem batizadas, estão livres do pecado, do 

inferno e do diabo e não cometerão mais pecados. Isso não é verdade! A salvação é 

operada por Jesus Cristo, a água da vida. As águas do batismo não lavam o nosso interior, 

por isso o batismo é um símbolo e um mandamento. Quando você é imerso na água, está 

simbolicamente dizendo “morri para o pecado, para a velha vida”. Quando você é 

levantado da água, está dizendo “eu renasci, ressurgi para uma nova vida” 

(Colossenses 2:12). É uma confissão pública do que já aconteceu em seu coração. 

Quando uma pessoa se batiza, ela afirma publicamente sua fé em Cristo, 

assumindo o compromisso de servi-lo fiel e integralmente. O batismo é um marco na vida 

do cristão. Jesus usou o símbolo do batismo (mergulhar na água) para nos mostrar aquilo 

que ele faz com os que o buscam em espírito e em verdade. O batismo é um excelente 

símbolo para ilustrar aquilo que o Espírito Santo realiza em nós. Jesus, ao nos “imergir” 

em Seu Espírito, concede-nos uma nova natureza, a qual provêm diretamente Dele 

(Gálatas 2:20). 
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III - Diante disso, o que a decisão do batismo significaria na sua vida, o nascimento 

de um novo cristão ou apenas uma obrigação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

O significa do Batismo na vida do Cristão 

O batismo se dá em todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e depositou 

fé em Cristo, como único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida, ou seja, para ser 

batizado é preciso crer no Senhor Jesus e na sua Palavra (leia Atos 2:41 e Atos 8:34-39). 

Ao aceitar Jesus em seu coração e crer que Ele é seu Senhor e Salvador, o cristão 

começa a entender o significado do batismo, ele percebe que está unido à Cristo, e 

portanto salvo; que é participante das bênçãos celestiais e que abandonou a velha vida 

para viver uma vida nova em Cristo (Romanos 6:1-12). 

No entanto, um dos grandes problemas dos cristãos convertidos, é achar que a 

vida cristã é um “mar de rosas”. Jesus nos prometeu a vida eterna, mas não a ausência de 

problemas enquanto estivermos nesse mundo. O cristão também enfrenta suas lutas 

diárias, seus medos, tribulações, angustias, isso faz parte do processo da vida de todo ser 

humano. A diferença é que aqueles que são de Cristo tem a certeza da vitória não apenas 

no “aqui e agora”, mas também na vida eterna (João 16:33). 

Você tomou um passo de fé ao se decidir por Cristo e confirmou sua fé através do 

batismo. O Espírito Santo já habita em seu coração. As lutas virão, as crises, por certo, 

tentarão afligi-lo, porém, Deus é Todo-Poderoso e cumprirá sua promessa para conosco 

(Mateus 28:20). 

 

IV – Explique com suas próprias palavras a diferença entre uma vida de “mar de 

rosas” e uma vida eterna. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

O Memorial da Ceia do Senhor 

A ceia, assim como o batismo, é um marco na vida cristã. E assim como a Páscoa, 

é uma comemoração cotidiana da libertação que Jesus nos deu do mundo das trevas e do 

pecado para a segurança do “Reino do seu amado Filho” (Colossenses 1:13). As igrejas 

locais geralmente realizam a Ceia uma vez por mês. 

Algumas pessoas acreditam que o pão e o cálice, elementos distribuídos na ceia, 

verdadeiramente se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Entretanto, não é isso que 

acontece. O pão continua sendo pão, e o cálice – contendo suco de uva – continua sendo 

suco. Jesus pediu que celebrássemos este momento (a Ceia) como um memorial ao seu 

sacrifício na cruz por nós (Lucas 22:14-20). 

“Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, você anunciam 

a morte do Senhor até que Ele venha” (1 Coríntios 11:26). Quando celebramos a Ceia, 

lembramos o sacrifício de Cristo na cruz. Sacrifício este que marca a Nova Aliança. 

Agora, podemos entrar em contato direto com o Pai através de Jesus, não precisando mais 

obedecer todos os ritos e ordens da lei de Moisés, conforme mostra o Antigo Testamento. 

Em 1 Coríntios 11:20-22, 27-29 e 33-34; o apóstolo Paulo estava muito bravo com 

os crentes de Corinto, porque eles não haviam entendido o significado da Ceia do Senhor.  
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Eles tratavam a Ceia como apenas um “almoço comunitário” ou uma confraternização 

qualquer. Não, não é esse o significado da Ceia do Senhor! 

Quando você for celebrar a Ceia é importante que tenha em mente a importância 

do que está fazendo. Você não está ali para beber ou comer, mas para lembrar do sacrifício 

de Cristo e anunciar isto até que Ele volte! As três dimensões da Ceia são: relação com 

Deus, onde lembramos em gratidão o que Ele fez por nós; relação com os irmãos de fé, 

onde somos unidos uns aos outros; e a relação com os não-cristãos, onde representa o 

compromisso com que ainda não conhece o amor de Deus (compromisso missionário). 

 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

 

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

conclusão mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2 – O Batismo é consequência das boas obras ou da fé em Cristo? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 – O que muda na vida de um cristão batizado? E porque ele não vive para o 

“aqui e agora”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4 – Explique com suas palavras o que é a Ceia do Senhor. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

5 – Explique as três dimensões da Ceia do Senhor e sua relação com o sacrifício 

de Jesus. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estudo 13 – As manifestações do Satanás 
 

De modo claro, a Bíblia nos informa da existência de certos seres, ou 

personalidades, chamados demônios, espíritos maus, espíritos familiares e espíritos 

imundos. Ambos os Testamentos - Antigo e Novo - atestam a sua existência. 

O próprio Jesus Cristo ensinou a respeito desses seres. Uma grande parte do 

ministério de Jesus Cristo foi direcionada a dar alívio aos possessos, perturbados de 

espírito e lunáticos. Os Evangelhos estão repletos de narrativas descrevendo o confronto 

direto de Jesus Cristo com eles. 

Como discípulo de Cristo, você está em luta permanente contra Satanás e suas 

hostes. Se quiser derrotá-lo, você terá que reconhecê-lo, bem como suas armas e 

estratégias. Assim como nosso Mestre enfrentou e venceu a oposição satânica, nós 

também, os seus discípulos, teremos que estar dispostos a exercer autoridade, em nome 

de Jesus, para derrotá-lo, sempre que necessário. 

 

I – Você já ouviu falar de Satanás? O que ele é ou representa para você? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Satanás no mundo globalizado e na Bíblia 

Vivemos num país assolado pela atuação satânica. A idolatria, que é uma outra 

forma de se cultuar a Satanás, chegou junto com os nossos colonizadores. Tal abominação 

facilitou a disseminação do ocultismo, feiticismo, espiritismo, cultos afro-brasileiros e 

outras tantas "arapucas" demoníacas. A seguir, daremos algumas das vestimentas 

camaleônicas usadas por Satanás em nossos dias. Todas elas, direta ou indiretamente, 

estão ligadas às estratégias de nosso inimigo. Aí estão com seus diversos rótulos: 

Espiritismo (Kardecismo, Mesa Branca); Centros Espiritualistas; Centros de Baixo 

Espiritismo: Candomblé, Umbanda, Quimbanda; Cartomancia (discernimento do 

presente, do passado e futuro por meio de cartas de baralho); Quiromancia (leitura das 

linhas das mãos); Hidromancia (adivinhação pela observação da água); Astrologia 

(Orientação pela observação dos astros); Esoterismo; Rosacrucianismo; Seitas Orientais; 

Idolatria; Humanismo; Materialismo; Racionalismo; Ateísmo, etc. 

A existência de Satanás é ensinada em sete livros do Antigo Testamento - Gênesis, 

1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias e por todos os escritores do Novo 

Testamento. É ensinada também pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Dos 29 textos sobre 

ele encontradas nos Evangelhos, 25 citações são de Jesus. 

 

II - Várias citações são feitas na Bíblia à respeito das artimanhas de Satanás, 

descreva ao menos duas e exemplifique uma forma de combatê-las. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

História e Conceitos de Satanás 

Satanás tem as características de uma personalidade: Capacidade de planejar e 

falar. Pronomes pessoais são usados para referi-lo e é tratado como um ser moralmente 

responsável (Mateus 4:1-12; Jó 1:6-12; Apocalipse 20:10). 
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Satanás é um ser criado, embora espiritual, da ordem dos "querubins". Era o mais 

alto ser angelical de sua posição. 

Satanás foi um anjo perfeito em sabedoria, formosura, caráter e Conduta. Ele 

habitava com Deus, mas o seu orgulho e as suas ambições ilícitas provocaram sua queda, 

que o fez um inimigo de Deus. Satanás passou a ser um mentiroso, procurando sempre 

matar, destruir e roubar. É um desobediente inveterado (Efésios 6:11-12;  

Ezequiel 28:14,15; Mateus 13:25-29; João 8:44; 1 João 3:8). 

"Satanás" é o nome mais usado na Bíblia, 52 vezes, para designar o inimigo de 

nossas almas, e significa "adversário". Diabo, que quer dizer "caluniador", é usado 35 

vezes: Satanás é também chamado de: Maligno, Serpente, Dragão, Tentador, Príncipe dos 

Demônios, Belzebu, "Aquele que está no mundo", "O príncipe deste mundo", "O deus 

deste século", "O enganador de todo o mundo", "O príncipe da potestade do ar", "O poder 

das trevas", "O espírito que opera nos filhos da desobediência" e "O acusador''  

(Mateus 13:19; Apocalipse 12:7-10; Mateus 4:3; Mateus 12:24-26; 1 João 4:4; João 

12:31; 2 Coríntios 4:4; Efésios 2:2; Lucas 22:53). 

Satanás habita nos "lugares celestiais" e tem acesso à presença de Deus em tempos 

marcados, mas também anda rodeando a terra, em redor dos filhos de Deus, tentando-os. 

Para isso, ele possui seguidores angelicais e um reino de demônios (Efésios 6:11-12; 

Zacarias 3:1; 1 Pedro 5:8). 

Satanás exerce controle geral sobre o sistema mundano, sobre o mundo político, 

o mundo eclesiástico e também o controle espiritual. Seu poder é destacado na Bíblia. 

Tem grande poder sobrenatural sobre as forças da natureza, tem poder para usar o corpo 

de um animal, para influenciar os homens, para infligir doenças físicas e mentais, para 

possuir o homem (possessão) (1 João 5:19; João 12:31; Mateus 4:8,9; Apocalipse 13:2; 

2 Coríntios 4:4; João 8:44; João 1:16-19; Gênesis 3:1; Lucas 13:11-16; Atos 10:38; 2 

Coríntios 12:7; 1 Coríntios 5:5; Lucas 22:3; Hebreus 2:14). 

 

III – Satanás existe mesmo ou é uma figura de linguagem? Onde habita? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

As diversas formas de manifestações de Satanás 

Convém ressaltar que possessão é o domínio de Satanás sobre a totalidade de um 

indivíduo, ou seja, sua alma, seu corpo e seu espírito. Em tal situação, a pessoa é invadida 

por ele de tal forma que sua personalidade é violentada e anulada. Nessa situação, os 

demônios subjugam e habilitam o indivíduo com capacidade e forças que desafiam as leis 

do conhecimento científico. Isso faz parte da estratégia satânica para impressionar e 

enganar o ser humano. Pode-se ver isso claramente na atuação dos espíritos e adeptos dos 

cultos afro-brasileiros. 

Isso não significa que Satanás detenha esse poder exclusivamente. Tal poder é 

somente permissivo e com certos limites. Ele não tem autonomia (Jó 1:12; 1 João 5:18). 

O Diabo usa métodos variados, dependendo das circunstâncias. Com relação a 

Deus, ele usa a calúnia, opondo-se à sua obra e procurando imitar o seu trabalho 

(Genesis 3:4,5; Mateus 4:1-10; 2 Coríntios 11:14,15; Apocalipse 16:13). Com relação às 

nações, o Diabo engana, debilita e ajunta-se para o ''Armagedom'' (Apocalipse 20:3;  

Isaías 14:12; Apocalipse 16:13-16). 

Com relação ao povo de Deus, o Diabo o acusa e humilha, impede o seu trabalho, 

semeia o joio no seu meio, incita perseguições, tenta-o com dúvidas e descrenças, procura  
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influenciá-Io para que execute seus propósitos, além de empregar seus "maus espíritos" 

para arruinar a vida espiritual (Apocalipse 12:10; 1 Tessalonicenses 2:18;  

Mateus 13:38,39; Apocalipse 2:10; Mateus 16:21-28; Efésios 6:11,12). 

Com relação aos não-salvos, o Diabo cega seu entendimento ao Evangelho de 

Cristo, arrebata a Palavra de Deus dos corações, usa alguns para se oporem à fé, tenta-os 

para que mintam e incita-os ao crime (2 Coríntios 4:4; Lucas 8:12; Atos 13:8-10;  

João 8:44). 

 

IV – Sabendo de todas as formas em que Satanás se manifesta, não só aos cristãos 

como aos não-cristãos, existe alguma solução para que Satanás não se manifeste? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Satanás e a obra de Cristo 

Jesus Cristo foi manifestado para destruir as obras de Satanás que, por sua vez, 

procurou anular a obra de Cristo. Satanás tentou usar um dos discípulos para impedir que 

Jesus completasse a sua obra, pois sabia que através dela seria derrotado; incitou líderes 

judaicos a matarem Jesus; entrou em Judas para trair Jesus. Mas não conseguiu seu 

intento. Jesus Cristo já via a derrota final do Diabo. Na cruz, Satanás é julgado e expulso. 

Seu poderio de morte foi anulado. Agora, Cristo coloca-se entre o crente e o poder de 

Satanás e exerce o seu ministério redentor de intercessão contínua. A vitória dos salvos 

sobre Satanás se encontra no sangue do Cordeiro (João 3:8; Mateus 4:1-11;  

Mateus 16:21-23; João 8:40,41,44; João 13:27; Lucas 10:17,18; João 12:31, João 16:12; 

Hebreus 2:14,15; Apocalipse 12:11; Lucas 22:31,32). 

Devemos nos lembrar sempre: 

- Satanás é um ser criado, portanto finito; que Deus lhe impõe limitações; que o 

poder de Cristo é infinitamente maior; que o crente em Cristo tem o poder de resistir-lhe, 

e que Satanás já está julgado e conhece a sua sentença. 

- Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia; por isso não devemos 

ter medo de Satanás. 

- Do ministério intercessório de Jesus Cristo. 

- Satanás é um ser limitado por Deus e dotado de poderes relativos, principalmente 

quando nos conscientizamos de que Jesus Cristo é bem maior e mais forte do que ele. 

- A oração para que Deus o livre do mal. 

- Cede sempre vigilante e sóbrio, não dando lugar à vida dominada pelos instintos 

da carne. 

- Nunca fale de Satanás com desdém ou provocação. 

- Não dê muito IBOPE a Satanás, ou seja, não dê mais importância do que lhe é 

devida nos seus pensamentos e conversações. 

- Precisamos sempre do auxílio divino e que Deus é fiel e há de nos guardar do 

Maligno. 

- Os nossos meios para a vitória são: o sangue de Jesus Cristo e a palavra de nosso 

testemunho. 

- Revista-se da "armadura de Deus", para melhor resistir ao Maligno. Temos a 

nossa disposição armas poderosas. 

- Use da autoridade do nome de Cristo para desfazer as obras satânicas. 

- Acostume-se a "dar ordens" em nome de Jesus Cristo para desfazer situações 

dominadas pelo mal (João 1:12; Mateus 28:18; Lucas 4:16-21; Tiago 4:7; Mateus 10:1,2;  
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2 Timóteo 1:7; Mateus 6:13; 1 Pedro 5:8; Marcos 14:37,38; Judas 1:8,9;  

2 Tessalonicenses 3:3; Apocalipse 12:11; Efésios 6:11; 2 Coríntios 10:3-6; Atos 16:18). 

Os discípulos de Cristo precisam saber que a atuação de Satanás nem sempre 

ocorre de forma mirabolante e assustadora. A ideia de que ele é um ser monstruoso, 

dotado de rabo, chifres, dentes de vampiro, unhas compridas, e que vive espetando as 

pessoas com um enorme tridente... é um conceito falso. Essa mentira nasceu na mente do 

paganismo e não encontra respaldo bíblico. Pelo contrário, a Bíblia ensina que ele pode 

apresentar-se como um anjo de luz. Além do mais, ele pode apossar-se de pessoas e fazer 

delas instrumentos eficazes na obtenção de seus propósitos. É bom lembrar, a Bíblia 

ensina que nós, os discípulos de Cristo, somos templo do Espírito Santo. Tal fato 

proporciona um privilégio espantoso: Jamais o Diabo poderá nos possuir (1 João 5:18). 

Estamos selados e protegidos pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita. 

 

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO 

 

1 – Diante de tudo que foi estudado, o que mais lhe chamou a atenção? Qual a sua 

conclusão mais importante?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2 – Como Satanás age diante de Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 – Qual a ação de Satanás sobre o povo de Deus? E sobre os não salvos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4 – Compare o poder de Satanás com o poder de Cristo, como e onde Satanás foi 

derrotado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5 – Leia os seguintes versículos: Mateus 28:18; Tiago 4:7; 1 Pedro 5:8; Judas 1:8-

9; Efésios 6:11. Qual atitude esses versículos sugerem que você tenha diante de Satanás? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



 

 

 44 

 

Referências Bibliográficas 
 

- Material Discipulado desenvolvido pela 1º Igreja Presbiteriana Independente de 

Maringá – edição de fevereiro de 2007 – acessado em 11 de setembro de 2013 

(http://www.ipimaringa.org.br/site/). 

 

- Livro Maturidade Cristã – edição de 2004 

 

- Caderno do discípulo desenvolvido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba – edição 

de 2013 – acessado em 26 de março de 2014 

(http://site.pibcuritiba.org.br/conteudo/item/6023-caderno-discipulo-2014). 


